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I. EM DESTAQUE  

Análise do Comércio Externo 
do Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro – Março 2019 

 
 

Indícios de recuperação  
 
 

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

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

do ano anterior, bem como as importações, que cresceram 13,4% relativamente ao período homólogo. Em termos 

de zonas, é no comércio intracomunitário que se verificam os principais ganhos nas exportações (5,2%); já o 

crescimento das importações resulta de um contributo mais equilibrado entre o comércio intracomunitário (12,7%) 

e o extracomunitário (16%). 

 
 

 
JAN MAR 

2019 

JAN MAR 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 14902 14331 4% 

Importação (Entradas) 20252 17855 13,4% 

UE    

Exportação 11636 11060 5,2% 

Importação 15480 13741 12,7% 

Países Terceiros    

Exportação 3266 3271 -0,2% 

Importação 4772 4114 16% 
 

Nota – valores em milhões de Euros 
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística IP (Nºs preliminares de Comércio Externo) 

 
 

Analisemos, seguidamente, o comércio internacional a nível dos principais Grupos de Produtos no primeiro 

trimestre de 2019, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Material de transporte e acessórios 13,6 Material de transporte e acessórios 27,4 

Máq, o. bens de capital e s. acess  6,2 Máq, o. bens de capital e s. acess 17,0 

Fornec. industriais ne noutra categ 4,7 Bens de consumo ne noutra categ 11,0 
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Material de transporte e acessórios é a categoria com melhor comportamento, destacando-se os crescimentos 

de 13,6% nas exportações e, sobretudo, de 27,4% nas importações. Máq, o. bens de capital e s. acess é o 

segundo grupo com melhor comportamento registando incrementos de 6,2% nas exportações e de 17% nas 

importações. Fornec. industriais ne noutra categ. regista um crescimento de 4,7% nas exportações e ainda 

maior nas importações (10,2%), sendo por isso o melhor dos produtos com “mau” comportamento (quadro 

seguinte). Bens de consumo não especificados n. categ continua a ser um grupo com bom comportamento a 

nível das importações (11%), mas a abrandar a nível das exportações (-6,7%).  

 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes  -20,1 Combustíveis e Lubrificantes  5,5 

Bens de consumo ne noutra categ -6,7 Produtos Alimentares e Bebidas 7,0 

Produtos Alimentares e Bebidas 0,9 Fornec. industriais ne noutra categ 10,2 

 

O 1º trimestre de 2019 reforça a tendência para o abrandamento nas exportações de Combustíveis e 

Lubrificantes (-20,1%) e o inverso nas importações, agora a crescer (5,5%). Produtos Alimentares e Bebidas 

teve melhor desempenho a nível das importações (7%), e um crescimento quase nulo nas exportações 0,9%.  

 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Março de 2019 indicia uma recuperação com um abrandamento muito ligeiro (-1%) 

relativamente às exportações do período homólogo, ao mesmo tempo que as importações aumentam o seu ritmo 

de crescimento de 11 para 16%; geograficamente, a perda com maior impacto nas Exportações situa-se na 

União Europeia (-2,3%), o destino com maior peso (76%); acrescem os decréscimos em valor verificados nas 

vendas para os PALOPs (-13,8%) e Países Terceiros (-3,9%), ainda que sem alteração do seu peso. Já o 

incremento verificado na zona do Sudoeste Asiático (3,3%), aumentou o peso desta zona em 1 pp.  

De forma semelhante, registou-se uma diminuição do peso da U. Europeia em 2 pp nas Importações e um 

aumento do peso da zona do Sudoeste Asiático em 2 pp. Por fim, a variação em valor de 20% nas importações 

de Países Terceiros incrementou o seu peso em 1 pp. 

 

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

O abrandamento das exportações do setor, em termos homólogos, foi bastante mais suave (-1%), indiciando a 

recuperação de vários subsetores relativamente às taxas verificadas no ano de 2018, nalguns casos revertendo 

taxas negativas para positivas, noutro aumentando bastante o ritmo de crescimento; verificamos isto em Fios e 

Cabos Isolados (de -9% para -6%), Cablagens (de -3% para 10%), Telecomunicações, Eletrónica 
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Profissional e Informática (de -18% para -6%), Componentes Eletrónicos (de 0% para 40%) e Acumuladores 

e Pilhas (de 8% para 20%). Algumas situações de retrocesso manifestam-se em Máquinas e Aparelhagem 

Industrial (de -5% para -18%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -4% para -9%), Eletrónica de Consumo 

(de -2% para -14%) e Eletrodomésticos (de -7% para -3%). 

 

 

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

O crescimento de 16% da importação comporta a manutenção ou incremento do ritmo de crescimento em vários 

subsetores de peso; é o caso de Máquinas e Aparelhagem Industrial (23%), Telecomunicações, Eletrónica 

Profissional e Informática (de 5% para 11%), Componentes Eletrónicos (de 11% para 32%), Material p/ 

Iluminação (de 1% para 14%), Eletrónica de Consumo (de 5% para 15%) e Eletrodomésticos (9%); 

inversamente, verificam-se abrandamentos no crescimento de Fios e Cabos Isolados (de 12 para 3%), 

Cablagens (de 26% para 15%), Acumuladores e Pilhas (de 18% para 12%) e de Aparelhagem Ligeira de 

Instalação (de 20% para 10%), 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -1% das exportações do setor como um todo tem a sua maior expressão na já comentada 

diminuição das exportações para a União Europeia, sobretudo Reino Unido (-23%), Irlanda (-37%), França (-

13%), Suécia (-15%) e Hungria (-45%). Sem surpresas, a diminuição de -13,8% das exportações para os 

PALOPs coincide com a variação das exportações em valor para Angola. No crescimento das vendas para o 

Sudoeste Asiático (3,3%), sobressaem Singapura (86,3%), cujas exportações igualaram em valor as da China, 

as quais cresceram (24,6%) neste 1º trimestre. 

 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento do valor global das Importações, a UE contribuiu com 13% (apesar da diminuição de peso para 

80%), onde se destacam os crescimentos com maior peso das compras da Alemanha (15%), Espanha (19%), 

Holanda (8%) e Reino Unido (49%). Alguns países crescem cada vez mais; é o caso da Rep. Checa (21%), 

Hungria (37%) e Polónia (17%). Note-se o aumento de 37% das compras da segunda zona de maior peso das 

importações, o Sudoeste Asiático (14%), onde pesam acima de tudo compras da China (70%) seguidas por 

Taiwan (15,3%) e Coreia do Sul (5%), como principais fornecedores. Ao contrário das exportações, aumentaram 

as importações de fornecedores de países terceiros (20%), refletindo-se no aumento do seu peso em 1 pp como 

zona de origem das importações. 
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3. Perspetivas 

PIB 2019 2020 

MUNDO  3,3 3,6 

EUA  2,3 1,9 

UE – ZONA EURO 1,3 1,5 

Alemanha 0,8 1,4 

França 1,3 1,4 

Espanha 2,1 1,9 

Itália 0,1 0,9 

Reino Unido 1,2 1,4 

PORTUGAL 1,7 1,5 

Brasil 2,1 2,5 

México 1,6 1,9 

China 6,3 6,1 

India 7,3 7,5 

Japão 1,0 0,5 

Rússia 1,6 1,7 
 

Fonte: WEO FMI  – Abril 2019  

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) baixou as suas estimativas para a economia mundial, prevendo que 

cresça 3,5% em 2019, menos 0,2 pontos percentuais (pp) do que a previsão anterior.  A generalidade das 

economias mundiais deverá desacelerar no ano que se inicia, diminuindo a procura das exportações portuguesas, 

que terão que depender mais de ganhos de competitividade para continuar a crescer.  

 
A travagem destas economias na Zona Euro é particularmente penalizadora para Portugal, uma vez que estes 

países são dos seus principais parceiros comerciais. Há um ano, o Fundo previa que a Zona Euro crescesse 2% 

este ano, mas agora revê para 1,6%; estão em causa as performances das economias da Alemanha, da Itália e 

da Turquia; relativamente ao Reino Unido, o FMI assumiu, à data, que haveria acordo para o Brexit com uma 

transição gradual, prevendo um crescimento de 1,5%. Note-se que a saída sem acordo agrava os riscos para a 

economia portuguesa, que tem neste país o seu quinto maior destino exportador. 

 
As previsões de crescimento económico dos Estados Unidos situam-se nos 2,5% para 2019 e 1,8% para 2020, 

enquanto a previsão de crescimento económico do Japão foi revista em alta para 1,1% em 2019 e para 0,5% em 

2020. Para os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento, o FMI antecipa que o crescimento 

económico desça para 4,5% em 2019, antes de melhorar para 4,9% em 2020. 

 
O FMI alerta que um conjunto de fatores, além da escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a 

China, “poderia deflagrar numa deterioração adicional do sentimento de risco, com implicações adversas no 

crescimento, especialmente devido aos elevados níveis de dívida pública e privada”. 

O Fundo especifica que “esses potenciais gatilhos incluem uma saída sem acordo do Reino Unido da União 

Europeia e uma desaceleração maior do que a prevista na China”. 
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É claríssimo que 2019 será um ano de desaceleração, quer a nível das economias americana, europeia ou 

portuguesa. Para fazer face aos desafios que se colocam, o FMI sugere a cooperação rápida entre países com 

vista à resolução dos desacordos comerciais e à diminuição da incerteza que agrava a desestabilização da 

economia global. É também importante fortalecer os amortecedores orçamentais e financeiros, num ambiente de 

elevado endividamento e condições financeiras mais rígidas. 

 

 

 
SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 

JANEIRO / MARÇO 19 
 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 
 
 

Serviço de Economia e Associativismo 

                    ANIMEE 

 

 

  

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2019 2018 2019 2018 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh. e Sist.de Medida, Controlo, Automatismo 

Telecomunic., Eletrónica Profissional e Informática  

Componentes Electrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

163 540 949 

117 968 155 

 63 582 273  

7 374 993 

198 349 353 

205 065 774 

39 562 814 

26 607 562 

121 475 102 

266 282 827 

74 531 949 

198 456 539 

125 768 244  

57 680 660 

5 404 230 

212 070 180 

146 199 634 

32 929 942 

29 166 422 

99 874 312 

310 697 953 

76 532 033 

-18% 

-6% 

10% 

36% 

-6% 

40% 

20% 

-9% 

22% 

-14% 

-3% 

250 677 021 

58 538 643  

73 731 198 

26 523 325 

610 085 673 

394 038 082 

43 586 461 

61 028 830 

120 822 926 

340 165 967  

145 569 579 

204 239 444  

57 022 625 

63 972 856 

19 275 359 

551 124 609 

298 863 092 

38 908 601 

53 419 046 

109 791 992 

297 017 992 

134 020 810 

23% 

3% 

15% 

38% 

11% 

32% 

12% 

14% 

10% 

15% 

9% 

TOTAL 1 284 341 751 1 294 780 149 -1% 2 124 767 705 1 827 655 663 16% 
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  RELAÇÕES COMERCIAIS UE-EUA: LUZ VERDE PARA INICIAR NEGOCIAÇÕES 

O Conselho adotou as diretrizes de negociação para as negociações comerciais com os Estados Unidos, 

prosseguindo assim a implementação da declaração conjunta acordada pelos presidentes Juncker e Trump em 

julho de 2018. Esta luz verde levará ao início das negociações formais com os EUA sobre dois acordos: 1. um 

acordo comercial estritamente focado em bens industriais, excluindo produtos agrícolas; 2. um segundo acordo 

sobre avaliação de conformidade, para tornar mais fácil às empresas provar que os seus produtos atendem aos 

requisitos técnicos de ambos os lados do Atlântico. Em consonância com as diretivas acordadas pelos governos 

da UE, a Comissão analisará mais aprofundadamente os potenciais impactos económicos, ambientais e sociais 

do acordo, tendo em conta os compromissos da UE nos acordos internacionais, incluindo o Acordo de Paris sobre 

as alterações climáticas. Para mais informações, consulte o comunicado. 

 

1.2 ESTRATÉGIA PARA UMA ABORDAGEM COMERCIAL ADEQUADA AO SÉCULO XXI. 

A Business Europe publicou no final de abril um Documento de Estratégia sobre uma abordagem comercial 

adequada ao século XXI. Fonte: CIP 

 

1.3  COMUNICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS À A.T. / ESTRUTURA DO FICHEIRO  

Portaria n.º 126/2019 – D.R. n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02  

A presente portaria altera a estrutura e características do ficheiro para comunicação dos inventários pelos sujeitos 

passivos à AT, de modo a passar a incluir a informação relativa à valorização do inventário. A presente portaria 

entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, aplicando-se às comunicações de inventários referentes aos períodos 

de tributação de 2019 e seguintes. 

 

1.4 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM MATÉRIA FISCAL EUROPEIA 

Foi aprovada uma proposta de lei que procede à transposição da Diretiva (UE) 2017/1852, do Conselho, de 10 

de outubro de 2017, relativa aos mecanismos de resolução de litígios em matéria fiscal na União Europeia. 

Esta iniciativa legislativa dirige-se, em particular, às empresas que exercem atividades transfronteiriças e que 

enfrentam obstáculos relacionados com a dupla tributação dos rendimentos obtidos em diferentes países. 

Em concreto, estabelecem-se mecanismos alternativos de resolução de litígios, os quais - em prazos bem 

definidos - combinam um procedimento amigável entre as autoridades tributárias competentes de cada um dos 

países envolvidos no litígio fiscal, com uma fase de arbitragem por via de uma Comissão Consultiva ou de uma 

Comissão Alternativa de Resolução de Litígios, com recurso a peritos independentes. 

Fonte: Comunicados do Conselho de Ministros de 2 de maio. 

 

1.5 FRAUDE AO IVA: NOVO INSTRUMENTO PARA TROCA DE DADOS 

Foi lançado um novo sistema (Transaction Network Analysis – TNA) que permitirá aos EM trocar rapidamente e 

tratar em conjunto os dados do IVA, o que fará com que as redes suspeitas sejam detetadas mais cedo. A TNA 

dará às autoridades fiscais um acesso célere e fácil às informações sobre operações transfronteiras, o que 

conduzirá a uma reação rápida sempre que uma potencial fraude ao IVA seja detetada. A TNA permitirá também 

uma muito mais estreita cooperação entre a rede de peritos antifraude da UE («Eurofisc») na análise conjunta de 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_en.htm
https://www.businesseurope.eu/publications/trade-strategy-fit-21st-century
https://dre.pt/application/conteudo/122202594
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=274
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informações para que a fraude de tipo «carrossel» possa ser detetada mais rapidamente possível. Reforçará a 

troca de informações entre os funcionários das administrações fiscais nacionais, permitindo que os funcionários 

da Eurofisc cruzem informações com registos criminais, bases de dados e informações detidas pela Europol e 

pelo OLAF, a agência de luta contra a fraude da UE. Para mais informações, consulte o comunicado. 

 
1.6 HARMONIZAÇÃO DA ÚLTIMA FAIXA DE FREQUÊNCIAS NECESSÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 5G 

A CE adotou uma Decisão de Execução com o intuito de harmonizar a banda de frequências de 26GHz para 

redes sem fios, o que constitui um grande passo para a implementação do 5G em toda a Europa. Esta decisão 

finaliza a harmonização a nível da UE das três bandas pioneiras (700MHz, 3.6 GHz e 26 GHz) necessárias para 

a implementação de 5G nos Estados-Membros. A harmonização das ondas do espectro de radiofrequências 

constitui a base dos serviços de comunicação sem fios transfronteiriços e estabelece condições técnicas comuns 

para a utilização destas bandas. Em particular, a disponibilidade da banda de 26 GHz ajudará a implantação de 

serviços como comunicação de vídeo de alta definição, ou realidade virtual e aumentada. A harmonização deverá 

estar concluída em todos os EM até ao final de março de 2020. Saiba mais aqui. Fonte: CIP. 

 

1.7  INSTITUIÇÕES EUROPEIAS CHEGAM A ACORDO SOBRE: 

 Novo programa de investimento da EU – InvestEU;  

O InvestEU irá manter uma abordagem inovadora do Plano Juncker ao investimento, utilizando quantidades 

limitadas de recursos públicos com uma garantia do orçamento da UE no valor de 38 milhões de euros como 

meta de investimento em quatro áreas principais: 1.Infraestrutura sustentável; 2.Pesquisa, inovação e 

digitalização; 3.Pequenas e médias empresas e investimento social; 4.Habilidades. Saiba mais aqui. 

 Normas para plataformas em linha (Platform-to-business). Saiba mais aqui. 

 União dos mercados de capitais 

De modo geral, as propostas adotadas contribuirão para desenvolver os objetivos da UMC em termos de 

financiamento inovador e para criar maiores oportunidades de investimento, desde o nível local até ao nível 

europeu. Cada proposta abrange um domínio de intervenção específico como fundos de investimento 

coletivo, revisão da legislação aplicável às empresas de investimento e mercados de pequenas e médias 

empresas (PME) em crescimento. Para mais informações, consulte o comunicado. Fonte: CIP. 

 

1.8 CM APROVA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURANÇA DO CIBERESPAÇO (ENSC) 2019-2023. 

A Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço tem como propósito garantir a proteção e a defesa das 

infraestruturas críticas e dos serviços vitais de informação, e potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do 

ciberespaço por parte de todos os cidadãos, das empresas e das entidades públicas e privadas. 

A execução da ENSC 2019-2023 permitirá tornar Portugal um país mais seguro, através de uma ação inovadora 

e resiliente que preserve os valores fundamentais do Estado de Direito e garanta o regular funcionamento das 

instituições. Fonte: Comunicado do Conselho de Ministros. 
 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-harmonise-last-pioneer-frequency-band-needed-5g-deployment
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2160_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_en.htm
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=278
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1 RELATÓRIO ANUAL SOBRE A EVOLUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM 2018  

O Centro de Relações Laborais (CRL) apresentou a quarta edição do Relatório anual sobre a evolução da 

negociação coletiva em 2018. Cada Relatório anual assenta numa análise estática, porque reportada num 

determinado ano, mas onde se procuram contextualizar os dados com referência aos anos anteriores, 

proporcionando, deste modo, uma perspetiva da dinâmica da contratação coletiva.  

 
O Relatório permite perceber quais as tendências da negociação coletiva durante o ano de 2018 e os principais 

impactos nos textos convencionais das alterações legislativas mais recentes, destacando-se, nesse sentido, o 

tratamento, pela primeira vez,  dos conteúdos sobre a avaliação de desempenho dos trabalhadores, as matérias 

associadas à evolução tecnológica, como sejam as que se prendem com a comunicação por meios eletrónicos e 

a proteção de dados pessoais e os regimes de teletrabalho, e a temática da igualdade e não discriminação, que 

continua uma trajetória de crescimento nos textos convencionais. Saiba mais aqui. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.2 TECH VISA - IAPMEI CERTIFICA EMPRESAS 

O Programa Tech Visa, que se destinava apenas a empresas tecnológicas e inovadoras, passou a estar 

disponível para todas as empresas com atividade de produção de bens e serviços internacionalizáveis. 

A certificação Tech Visa tem como objetivo garantir que quadros altamente qualificados, estrangeiros à União 

Europeia, possam aceder aos empregos criados pelas empresas portuguesas de forma simplificada. O programa 

dirige-se a empresas inseridas no mercado global, com sede ou estabelecimento estável no território nacional, 

que pretendam atrair para Portugal quadros técnicos qualificados e especializados, oriundos de países 

estrangeiros à União Europeia. Saiba mais aqui. 

 
Esta certificação permite simplificar os procedimentos de obtenção de visto e autorização de residência, 

facilitando o recrutamento de talento em áreas relevantes para a competitividade, por todas as empresas de todos 

os setores internacionalizáveis. As empresas que pretendam ser certificadas para contratar cidadãos estrangeiros 

terão de apresentar candidatura ao programa Tech Visa, em vigor desde 2 de janeiro de 2019, sendo avaliadas 

e selecionadas com base em critérios definidos pela Portaria n.º 328/2018, de 19 de dezembro, alterada pela 

Portaria n.º 99/2019, de 4 de abril. 

 
O IAPMEI é a entidade responsável pela certificação das empresas candidatas, envolvendo várias entidades, 

como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, no processo de 

atribuição de vistos de residência para os profissionais contratados pelas empresas certificadas. 

A avaliação baseia-se no potencial de mercado e na orientação para a internacionalização das empresas, não 

podendo estas possuir mais do que 50% de trabalhadores contratados em simultâneo ao abrigo do Tech Visa. 

Nos casos de empresas que desenvolvam maioritariamente a sua atividade nos territórios do interior, este limite 

é de 80%. Aceda ao Aviso de Abertura de Concurso aqui. 

 

 

 

https://www.crlaborais.pt/inicio
https://www.crlaborais.pt/documents/10182/13326/relat%C3%B3rio+NC+2018/4f10ce61-47d4-4186-8c54-7f83828dcc9b
https://www.iapmei.pt/Paginas/Tech-Visa-pt.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/Tech-Visa/TECHVISA_Aviso-1-Rep-1.pdf.aspx
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2.3 PROJETO DE LEI 1217/XIII – “APROVA A CARTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ERA DIGITAL” 

No passado dia 15 de maio deu entrada na Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 1217/XIII, da autoria do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que “Aprova a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital”. O Projeto, 

que visa “contribuir para a regulação da utilização das redes sociais”, elenca um conjunto de princípios 

relacionados com o direito de acesso e de proteção individual na utilização dos mecanismos digitais e estipula 

as obrigações do Estado neste domínio. 

No âmbito dos direitos individuais, o projeto prevê, entre outros, o direito à privacidade online, à proteção de 

dados pessoais e a garantia aos utilizadores da internet da segurança e sigilo das suas comunicações, 

determinando que estas não possam ser intercetadas ou decifradas fora dos casos previstos na lei e com 

autorização de um juíz.  

Relativamente aos “direitos digitais dos trabalhadores”, o projeto-lei estipula o direito a desligar dispositivos 

digitais fora do horário de trabalho como forma de garantir o direito ao descanso, ao lazer e à conciliação da vida 

profissional e familiar. Os deputados propõem ainda que o acesso da entidade patronal ao correio eletrónico só 

possa acontecer no caso de haver “sérios indícios de prática de infração disciplinar”. Define, igualmente, que 

todos têm o direito à proteção contra a geolocalização não consentida, só podendo a mesma ter lugar nos casos 

legalmente previstos nos domínios da segurança, defesa e investigação criminal.    

Aceda ao Projeto de Lei n.º 1217/XIII aqui. 

 

2.4 ACT DISPONIBILIZA NOVO SIMULADOR DE CRÉDITOS DE FORMAÇÃO 

Segundo a ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho, o “simulador vem dar resposta a uma necessidade 

sentida pelas pessoas que procuram o serviço informativo da ACT para saber como se calculam os valores 

previstos na lei resultantes do direito à formação para as situações de cessação dos contratos de trabalho”. Aceda 

ao Simulador aqui. 

 

2.5 MERCADO ÚNICO DIGITAL: COMISSÃO PUBLICA ORIENTAÇÕES SOBRE O LIVRE FLUXO DE DADOS 

NÃO PESSOAIS 

No âmbito da Estratégia para o Mercado Único Digital, o novo Regulamento relativo ao livre fluxo de dados 

não pessoais, que começou agora a ser aplicado nos Estados-Membros, permitirá o armazenamento e o 

tratamento dos dados em qualquer lugar na UE, sem restrições injustificadas. As orientações agora publicadas 

ajudarão os utilizadores – em especial as pequenas e médias empresas – a compreender a interação entre estas 

novas normas e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), nomeadamente no que diz respeito aos 

conjuntos de dados compostos por dados pessoais e não pessoais. Juntamente com o RGPD, que começou a 

ser aplicado há um ano, o novo Regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais proporciona um 

enquadramento jurídico e empresarial estável para o tratamento de dados. O novo regulamento impede os países 

da UE de adotarem legislação que exija que, de forma injustificada, os dados sejam conservados unicamente 

dentro do território nacional. Trata-se do primeiro deste género em todo o mundo. As novas normas reforçam a 

segurança jurídica e a confiança das empresas e tornam mais fácil para as PME e as empresas em fase de 

arranque desenvolverem novos serviços inovadores, aproveitarem as melhores ofertas de serviços de tratamento 

de dados no mercado interno e expandirem as suas atividades além-fronteiras. Saiba mais aqui.  

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770734d5449784e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl1217-XIII.doc&Inline=true
http://www.act.gov.pt/(PT-PT)/CentroInformacao/SimuladorCF/Paginas/default.aspx
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_pt.htm
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

3.1 ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050 E PLANO NACIONAL INTEGRADO ENERGIA 
E CLIMA 2030 

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE) encontra-se a desenvolver o Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica (RNC2050) e o Plano Nacional integrado de Energia e Clima (PNEC2030). O RNC 2050 

tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso de longo prazo assumido por Portugal de ser neutro 

em termos de emissões de GEE até 2050. Os resultados preliminares do Roteiro foram apresentados 

publicamente a 4 de dezembro de 2018 e estiveram em consulta pública até ao final de fevereiro. 

Alinhado com esta visão e desenvolvido em articulação com o RNC2050, encontra-se em preparação o Plano 

Nacional integrado Energia e Clima de Portugal. O PNEC foi apresentado publicamente a 28 de janeiro de 2019 

e encontra-se em consulta pública até 5 de junho. Trata-se de uma obrigação europeia e será o principal 

instrumento de política energética e climática para a década 2021-2030. A CIP está a preparar a sua participação, 

que contará com a contribuição da ANIMEE. 

3.2 PRIMEIRAS NORMAS CENELEC RELATIVAS A EFICIÊNCIA MATERIAL 

Saíram as duas primeiras normas desenvolvidas pela Comissão Técnica Conjunta 10 CEN-CENELEC relativas 

a aspetos de eficiência material para o ecodesign. São elas: 

  
• EN 45558:2019 ‘General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products’ (Método 

geral para declarar a utilização de matérias-primas essenciais em produtos relacionados com a energia); 

 
• EN 45559:2019 ‘Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related 

products’ (Métodos para fornecer informações relativas a aspectos de eficiência de materiais de produtos 

relacionados com a energia).  

Mais informações disponíveis no comunicado de imprensa, aqui.  

 

3.3 NOVA FERRAMENTA PARA TESTAR POTENCIAL DE EFICIÊNCIA DE RECURSOS 

O European Resource Efficiency Knowledge Centre – EREK – desenvolveu uma ferramenta para ajudar as 

empresas a testarem o seu potencial de eficiência de recursos - Self-Assessment Tool (SAT). A ferramenta cobre 

11 setores e avalia o desempenho de uma empresa específica em termos de consumo de água e energia, 

produção de resíduos e uso de materiais. Depois de responder às perguntas que abordam as suas necessidades 

comerciais, as PME recebem um relatório com recomendações personalizadas sobre como obter maiores 

economias de recursos e custos. Veja mais informação aqui.  

 

3.4 ELETRICIDADE: APROVADO NOVO REGIME JURÍDICO 

O Conselho de Ministros de 16 de maio aprovou o decreto-lei 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. Esta medida vem simplificar o regime de atribuição de licenças de produção de energia, 

encurtar o processo de licenciamento e permitir a atribuição de capacidade de injeção na rede, através da 

realização de leilões, com benefício para os consumidores. O desenvolvimento das tecnologias de produção de 

https://descarbonizar2050.pt/
https://www.apambiente.pt/_zdata/Apresentacoes/2019/RNC2050_SessaoPublica_4dez2018.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Apresentacoes/2019/PNEC2030_LinhasAtuacao_vSessaoPublica.pdf
http://www.participa.pt/consulta.jsp?loadP=2585
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1589160080678701::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:2240017,65687,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1115710614451601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:2240017,65688,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1115710614451601::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:2240017,65688,25
https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2019-017.aspx
https://www.resourceefficient.eu/pt
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eletricidade a partir de fontes renováveis, e a diminuição do respetivo custo de investimento veio acentuar o 

interesse nesta atividade e demonstrar a necessidade de ajustar o regime jurídico. 

 

3.5 VISIBLE FEE – FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS 

Visible fee é a obrigação legal que terá lugar a partir de 1 de janeiro próximo, enquadrada pelo Artigo 14º (6) do 

Decreto-Lei nº. 152-D/2017, de 11 de setembro e objeto de esclarecimento pela Circular nº. 02/2019/DRES-

DFEMR da Agência Portuguesa do Ambiente. Trata-se de incluir informação detalhada sobre as prestações 

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

económicos. O detalhe de informação solicitado na circular da APA traz uma complexidade e uma extensão às 

faturas difícil de tratar pelos programas de faturação disponíveis, morosa de cumprir e sem valor acrescido 

relevante. A ANIMEE e a CIP já solicitaram a reversão desta medida ou, quando muito, a sua simplificação. 

 

3.6 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas legais: 

• Decreto-Lei n.º 59/2019, de 8 de maio, que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em 

matéria de segurança dos brinquedos, uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, 

adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e exame de plantas; 

• Portaria n.º 137/2019, de 10 de maio, que fixa os valores dos fatores de ponderação tecidular, os valores dos 

fatores de ponderação da radiação e os valores e relações normalizados, previstos respetivamente nas alíneas 

v), x) e cv) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, com a redação conferida pela Declaração 

de Retificação n.º 4/2019, de 31 de janeiro; 

• Portaria n.º 138/2019, de 10 de maio, que aprova os critérios de isenção e liberação, que incluem os critérios 

gerais e os níveis, previstos na alínea a) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 23.º e no n.º 7 do artigo 28.º do Decreto-Lei 

n.º 108/2018, de 3 de dezembro. 

 

3.7 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: 

• Gás natural: Diretiva (UE) 2019/692 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, que altera 

a Diretiva 2009/73/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás natural  

• Banda larga: 

Decisão de Execução (UE) 2019/784 da Comissão, de 14 de maio de 2019, relativa à harmonização da faixa 

de frequências 24,25-27,5 GHz para sistemas terrestres capazes de prestar serviços de comunicações 

eletrónicas sem fios de banda larga na União; 

Decisão de Execução (UE) 2019/785 da Comissão, de 14 de maio de 2019, relativa à harmonização do 

espetro radioelétrico para os equipamentos que utilizam tecnologia de banda ultralarga na União e que 

revoga a Decisão 2007/131/CE. 

  

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Circulares/Circular_2_2019.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Circulares/Circular_2_2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/122241342
https://dre.pt/application/file/a/122280380
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117202785/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/122280381
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117202785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117202785/details/normal?l=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=PT
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Junho 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 - 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. 

 
 
3 - Até ao dia 31, envio ou confirmação, caso esteja abrangido pela declaração automática, por transmissão 
eletrónica de dados da declaração de rendimentos modelo 3 de IRS e respetivos anexos: Categorias A (trabalho 
dependente), B (empresariais e profissionais), E (capitais), F (prediais), G (mais-valias) ou H (pensões). Se 
tiverem auferido rendimentos destas categorias no estrangeiro, juntarão à declaração o Anexo J. Se tiverem 
Benefícios Fiscais apresentarão, em conjunto com a declaração de rendimentos, o Anexo H. 
 
4 - Até ao dia 30: 
 

1 - Retenção na fonte de IRS relativo aos rendimentos das categorias A e H. As entidades com contabilidade 
organizada devem reter o IRS sobre os rendimentos, sujeitos a retenção, das categorias B e F (quando os 
montantes anuais forem iguais ou superiores a € 10 000 e não estejam sujeitos a taxas liberatórias) e E. 
 
2 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 

 
3 - Entrega, via internet, da declaração anual de Informação Empresarial Simplificada pelas entidades que 
possuam ou sejam obrigadas a possuir contabilidade organizada ou quando sejam obrigadas à 
apresentação de qualquer dos anexos que dela fazem parte integrante e cujo período de tributação 
corresponda ao ano civil. Pode ainda ser entregue até 15 julho. 
 
4 - Comunicação, através de modelo oficial, quando haja criação ou aplicação, em benefício de 
trabalhadores ou membros de órgãos sociais de planos de opções, de subscrição, de atribuição ou outros 
de efeito equivalente, da existência desta situação. Mod. 19. 
 

 
5 - Até ao dia 31, envio ou confirmação, caso esteja abrangido pela declaração automática, por transmissão 
eletrónica de dados da declaração de rendimentos modelo 3 de IRS e respetivos anexos: Categorias A 
(trabalho dependente), B (empresariais e profissionais), E (capitais), F (prediais), G (mais-valias) ou H 
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(pensões). Se tiverem auferido rendimentos destas categorias no estrangeiro, juntarão à declaração o Anexo 
J. Se tiverem Benefícios Fiscais apresentarão, em conjunto com a declaração de rendimentos, o Anexo H. 

 
6 - Durante junho e até ao fim Julho, entrega da Declaração Modelo 31, via Internet, pelas entidades 
devedoras de rendimentos sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares beneficiem de 
isenção, dispensa de retenção ou estejam sujeitos a taxa reduzida e sejam residentes em território nacional. 

 
 
 
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 20, 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. 

 
 

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 - Envio, durante o mês e até 30 de setembro, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição do 
IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no ano civil anterior, noutro Estado Membro ou país terceiro 
(neste caso em suporte de papel), desde que o montante a reembolsar seja igual ou superior a €50, tal como 
refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto. 
 
 
5 - Durante este mês, envio por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição de 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 189/2009, 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 94º do CIRC, 
durante o mês anterior. 
 
 
2 - Até ao dia 30:  
 

1 - Entrega, da Declaração Anual de Informação Empresarial Simplificada, pelos sujeitos passivos de IRC, 
cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, com os correspondentes anexos. É obrigatório o 
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envio via Internet para os sujeitos passivos que exercem a título principal atividades de natureza comercial, 
industrial ou agrícola. Pode ainda ser entregue até 15 julho. 

 
2 - 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. 
 
 
 

 
 


