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I. EM DESTAQUE  

Análise do Comércio Externo 
do Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro – Dezembro 2018 

 
 
 
 

Abrandamento mundial do comércio internacional 

 
 

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No conjunto do ano de 2018, as exportações aumentaram 5,3% em relação ao ano anterior, o que representa 

uma desaceleração face ao acréscimo de 10,0% verificado em 2017. As importações cresceram 8% em 2018, 

correspondendo igualmente a uma desaceleração relativamente ao crescimento de 13,1% registado em 2017. 

Em termos de zonas, o comércio intracomunitário cresceu de forma muito semelhante a nível das exportações 

(7,9%) e das importações (7,3%); já em termos de países terceiros, o fluxo das exportações diminuiu -2,7% em 

relação a 2017, mas aumentou 11,1%, no caso das importações extracomunitárias. 

 
Em face de uma segunda metade do ano em que as exportações desiludiram, de que o quarto trimestre é o 

exemplo mais preocupante, a economia abrandou em 2018. 

 

 
JAN DEZ 

2017 

JAN DEZ 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 55029 57924 5,3% 

Importação (Entradas) 69492 74057 8,0% 

UE    

Exportação 40809 44016 7,9% 

Importação 52861 56726 7,3% 

Países Terceiros    

Exportação 14282 13900 -2,7% 

Importação 16382 18198 11,1% 
 

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 quarto 

trimestre de 2018, em termos homólogos.  
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Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Máq, o. bens de capital e s. acess. 4,4 Material de transporte e acessórios 15,5 

Fornec. industriais ne noutra categ  3,3 Máq, o. bens de capital e s. acess 10,8 

Bens de consumo ne noutra categ 3,3 Bens de consumo ne noutra categ 9,5 

 

 

Destacam-se os crescimentos de Máq, o. bens de capital e seus. acessórios nas exportações (4,4) e, 

sobretudo, nas importações (10,8). Fornec. industriais ne noutra categ. e Bens de consumo não 

especificados n. categ continuam a ser das categorias com melhor comportamento, mas agora com taxas 

claramente menores a nível das exportações. Note-se ainda o crescimento de Material de transporte e 

acessórios a nível das importações (15,5%). 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes  -19,6 Bens ne noutra categ  -26,6 

Bens de consumo ne noutra categ -18,4 Combustíveis e Lubrificantes -2,6 

Produtos Alimentares e Bebidas -1,3 Produtos Alimentares e Bebidas 5,8 

 

 

Ao contrário de outros trimestres, temos agora fortes diminuições nas exportações de Combustíveis e 

Lubrificantes (19,6) e Bens de consumo ne noutra categ (-18,4). Produtos Alimentares e Bebidas 

também viu as suas exportações abrandar em -1,3%, ao contrário das importações, que aumentaram (5,8%) 

Destaca-se também o forte abrandamento de Bens ne noutra categ (-26,6) do lado das importações. 

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

A diminuição das exportações do setor no período Janeiro-Setembro de 2018 (-5%) revela-se bastante 

semelhante à do primeiro semestre do ano (-4%), tal como o abrandamento das exportações parece ter 

estabilizado nos 11%; geograficamente, a perda verificada nas exportações centra-se, com maior peso, na União 

Europeia (-4,7%), a que acrescem os decréscimos verificados nas vendas para os PALOPs (-22,3%), Sudoeste 

Asiático (-13,7%), EFTA (-7,7%) e Japão (-29,5%), que não chegam para compensar o acréscimo verificado em 

Países Terceiros (18,6%). Ressalva para a recuperação nas exportações para os EUA, com um crescimento de 

3,5%. Verifica-se a diminuição da cobertura da Importação pela Exportação para 68%. 
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2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

O comportamento do setor no último trimestre do ano não foi surpresa, acentuando-se, infelizmente, o 

abrandamento nas exportações de vários subsetores, numa redução global de -6%; nas importações, a taxa 

média de crescimento homóloga foi de 10%, muito semelhante à do período Janeiro-Setembro (11%). 

Praticamente todos os subsetores apresentam abrandamento relativamente a 2017, tendo-se algumas taxas 

agravado, relativamente ao período anterior, em cerca de -1%: Fios e Cabos Isolados (-9%), Cablagens (-3%), 

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (-18%), Eletrodomésticos (-7%) e outras 

melhorado: Lâmpadas e Material p/ Iluminação (-4%), Máquinas e Aparelhagem Industrial (-5%) e de forma 

mais satisfatória, Aparelhagem de Instalação (9%) e Acumuladores e Pilhas (8%). É preocupante o 

abrandamento de Componentes Eletrónicos (de 9 para 0%) e de Eletrónica de Consumo (de 2 para -2%).  

 

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A Importação apresenta um crescimento generalizado de 10% relativamente ao período homólogo. Com peso 

médio-elevado no valor total das importações e maior abrandamento nas taxas de crescimento, relativamente ao 

período anterior, evidenciam-se Máquinas e Aparelhagem Industrial (24%), Cablagens (26%) e Aparelhagem 

Ligeira de Instalação (20%). Com crescimento menor e mais estável, temos Componentes Eletrónicos (11%), 

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (5%) e Lâmpadas e Material p/ Iluminação (1%). 

Eletrónica de Consumo (5%) e Eletrodomésticos (10%) aumentaram ligeiramente relativamente ao período 

anterior. 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -6% das exportações do setor como um todo tem a sua maior expressão na já comentada 

diminuição das exportações para a União Europeia, com destaque para os principais destinos, nomeadamente 

Espanha (-12%), Alemanha (-5%), França (-5%), Reino Unido (-11%) e Itália (-2%). Excetua-se Holanda, com 

acréscimo de 7%. Para além da UE, foi também significativa a diminuição das exportações para os PALOPs (-

19%), em que Angola representou um decréscimo de -22,7%; com peso semelhante aos PALOPS, na diminuição 

do Sudoeste Asiático (-8%), sobressai Taiwan (-9%), um destino com peso atual de cerca de 58%, no conjunto 

das exportações para o Sudoeste Asiático. Ao contrário da economia portuguesa, este setor continua a 

diversificação das vendas para os EUA (+4%) e para países terceiros que no ano de 2018 representaram um 

acréscimo homólogo de 6%.  

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento global do valor das Importações, a UE contribuiu com 12% no valor das importações (mantendo 

o seu peso de 81%), onde se continuam a destacar os crescimentos com maior peso das compras da Alemanha 

(15%), Espanha (14%), Holanda (12%) e Reino Unido (11%). Note-se o aumento de 7% das compras da segunda 

zona de maior peso das importações, o Sudoeste Asiático (12%), onde se destacam os pesos da China (62%) e 

Taiwan (22%) como principais fornecedores. Note-se também, à semelhança das exportações, a procura de 

diversificação dos fornecedores de países terceiros (+12%), a terceira zona com maior peso (4%) no valor global 

das importações. 
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3. Perspetivas 

 

PIB 2018 2019 

MUNDO  3,7 3,5 

EUA  2,9 2,5 

UE – ZONA EURO 1,8 1,6 

Alemanha 1,5 1,3 

França 1,5 1,5 

Espanha 2,5 2,2 

Itália 1,0 0,6 

Reino Unido 1,4 1,5 

PORTUGAL* 2,1 1,8 

Brasil 1,3 2,5 

México 2,1 2,1 

China 6,6 6,2 

India 7,3 7,5 

Japão 0,9 1,1 

Rússia 1,7 1,6 
 

Fonte: WEO FMI  – Janeiro 2019;*BdP  

 
 

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 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% da economia britânica. A menos de um mês do Brexit, 

surgiram duas novidades: a possibilidade de adiar o prazo e um eventual segundo referendo. A verdade é 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. 
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A China deverá desacelerar para uma expansão de 6,2%, tanto em 2019 como em 2020. Tal deve-se ao "aperto 

da regulação financeira" e às "tensões comerciais" com os EUA. Havendo neste momento esperança de 

entendimento entre os EUA e a China, o impacto poderá ser atenuado. 

 
Neste contexto geral de desaceleração, são exceções Angola, Brasil, México e Moçambique. 

 

É claríssimo que 2019 será um ano de desaceleração, quer a nível das economias americana, europeias e 

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 / DEZEMBRO 2018 
 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 
 

Serviço de Economia e Associativismo 

                    ANIMEE 

 
  
  

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2018 2017 2018 2017 

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 

873 423 666 

460 003 366 

228 497 341 

22 601 574 

805 941 322 

622 234 721 

134 041 656 

116 724 119 

422 745 837 

1 110 962 093 

286 141 298 

922 867 111 

505 498 212 

235 385 906 

31 765 971 

986 704 316 

621 349 773 

123 953 122   

121 245 488 

386 504 981 

1 137 607 027 

307 429 195 

-5% 

-9% 

-3% 

-29% 

-18% 

0% 

8% 

-4% 

9% 

-2% 

-7% 

886 668 286 

251 931 374 

270 090 864 

90 343 608 

2 337 405 629 

1 259 356 555 

153 714 161 

236 169 871 

450 627 295 

1 255 170 344 

587 443 108 

714 290 001 

224 091 224 

213 729 746 

81 358 532 

2 228 715 446 

1 131 940 795 

130 027 894 

234 511 682 

376 415 990 

1 199 243 735 

535 620 726 

24% 

12% 

26% 

11% 

5% 

18% 

22% 

1% 

20% 

5% 

10% 

TOTAL 5 083 316 993 5 380 311 102 -6% 7 778 921 095 7 069 945 771 10% 
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II. ÁREAS DE INFORMAÇÃO 

 
1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  SEMESTRE EUROPEU: AVALIAÇÃO DOS PROGRESSOS DOS  ESTADOS MEMBROS 

Na sua avaliação anual da situação económica e social dos Estados-Membros publicada, a Comissão Europeia 

salienta a necessidade de promover o investimento, adotar políticas orçamentais responsáveis e realizar 

reformas bem concebidas. Os problemas variam significativamente de um país para outro e a sua análise surge 

no contexto de uma economia europeia que deverá crescer pelo sétimo ano consecutivo em 2019, ainda que a 

um ritmo mais moderado. Portugal mantém-se no grupo dos países com desequilíbrios económicos, juntamente 

com outros nove países. Consulte o comunicado de imprensa e o relatório de Portugal. Fonte: CIP 

 

1.2 UE INVESTE MAIS DE 10 MIL MILHÕES DE EUROS EM TECNOLOGIAS INOVADORAS LIMPAS 

A Comissão anunciou um programa de investimento no valor de mais de 10 mil milhões de euros para tecnologias 

hipocarbónicas em vários setores, a fim de reforçar a sua competitividade a nível mundial. Uma ação inovadora 

da UE no domínio do clima, com um impacto imediato e tangível na vida das pessoas - desde a criação de 

empregos verdes a nível local e de crescimento, a casas eficientes em termos energéticos, a uma fatura 

energética reduzida, a um ar mais limpo, a sistemas de transportes públicos mais eficientes nas cidades e a um 

abastecimento seguro de energia e de outros recursos. Saiba mais aqui. Fonte: CIP 

 

1.3  ACORDO SOBRE NOVA GERAÇÃO DE INDICES DE REFERÊNCIA HIPOCARBÓNICOS 

A Comissão congratula-se com o acordo político alcançado pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros 

sobre uma nova geração de índices de referência hipocarbónicos necessários para ajudar a impulsionar o 

investimento em projetos e ativos sustentáveis. Este acordo cria duas novas categorias de índices de referência 

hipocarbónicos: um relativo à transição climática e outro especializado que adeque as carteiras de 

investimento em conformidade com o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura 

global a 1,5.º em relação aos níveis pré-industriais. Saiba mais aqui. Fonte: CIP 

 

1.4 ANÁLISE DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO: NOVO QUADRO EUROPEU EM ABRIL DE 2019 

O Conselho da UE aprovou um novo quadro para a análise dos investimentos diretos estrangeiros que entram 

na UE, que deverá entrar em vigor em abril para ajudar a salvaguardar a segurança, a ordem pública e os 

interesses estratégicos da Europa no que respeita aos investimentos estrangeiros na UE. Para mais informações 

consulte o comunicado. Fonte: CIP 

 

1.5  ACORDO PARA FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ELEVADO DESEMPENHO PARA 

MELHOR LIGAÇÃO DOS EUROPEUS  

O novo programa permitirá à UE liderar o caminho para a neutralidade climática em consonância com «Um 

Planeta Limpo para todos» e as infraestruturas de apoio à mobilidade segura, limpa e conectada, tal como no 

pacote «A Europa em Movimento». Dará também prioridade a modos de transporte respeitadores do 

ambiente, como o ferroviário, e ao desenvolvimento de pontos de carregamento para veículos que utilizam 

combustíveis alternativos. Ao tornar os sistemas energéticos mais interligados, inteligentes seguros, o 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-portugal_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1418_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_en.htm
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Mecanismo Interligar a Europa (CEF) ajudará a concluir a União da Energia e a apoiar a transição para as 

energias limpas. Saiba mais aqui. Fonte: CIP. 

 

1.6  UNIÃO DOS MERCADOS DE CAPITAIS: NOVAS REGRAS PARA MELHORAR AINDA MAIS ACESSO 

DAS PEQUENAS EMPRESAS AOS MERCADOS DE CAPITAIS 

As novas regras assegurarão que as pequenas empresas da UE possam ter acesso a fontes de financiamento 

diversificadas em cada fase do seu desenvolvimento. Em particular, as regras revistas reduzirão os custos e 

facilitarão o acesso das PME aos mercados bolsistas através dos chamados «mercados de PME em 

crescimento», uma nova categoria de plataformas de negociação orientada para os pequenos emitentes. A 

proposta prevê alterações específicas a dois atos legislativos essenciais no sector dos serviços financeiros, 

nomeadamente o Regulamento Abuso de Mercado (RAM) e o Regulamento Prospetos. 

 

1.7 UE REVÊ RELAÇÕES COM A CHINA E PROPÕE 10 AÇÕES 

Face ao protagonismo crescente da China na esfera económica e política, a Comissão Europeia e a Alta 

Representante passaram em revista as relações União Europeia-China e analisaram as oportunidades e os 

desafios a elas associados. Apresentam 10 ações concretas para os Chefes de Estado e de Governo da 

UE debaterem e aprovarem no Conselho Europeu de 21 de março.  

Tanto a União Europeia como a China estão empenhadas em promover uma parceria estratégica abrangente. 

Contudo, há uma consciência crescente na Europa de que o equilíbrio dos desafios e das oportunidades que 

a China apresenta se alterou. A China é simultaneamente um parceiro de cooperação com o qual a UE tem 

objetivos estreitamente alinhados, um parceiro de negociação com o qual a UE tem de encontrar um equilíbrio 

de interesses, um rival económico na corrida para a liderança tecnológica e um adversário sistémico que 

promove modelos alternativos de governação. Só atuando em uníssono é que a UE e os Estados Membros 

conseguirão alcançar os seus objetivos relativamente à China. Para mais informações, consulte a Comunicação 

conjunta UE-China e a Ficha sobre as relações UE-China. Fonte: CIP. 

 

1.8 A A.T. DIVULGOU OS SEGUINTES OFÍCIOS CIRCULADOS: 
 

- Ofício-circulado n.º 30211/2019, de 15/03: IVA - Decreto-Lei nº 28/2019, 15 de fevereiro - Alterações ao CIVA. 

 
- Ofício-circulado n.º 20208/2019, de 18/03: OE 2019 - Dispensa de Pagamento Especial por Conta (PEC). 
 
 
1.9 CONCESSÕES DE ENERGIA HIDROELÉTRICA: COMISSÃO INSTA 8 ESTADOS MEMBROS A 

CUMPRIREM A LEGISLAÇÃO DA UE 

A Comissão decidiu enviar cartas de notificação a sete Estados-Membros para que os contratos públicos no 

setor hidroelétrico sejam adjudicados e renovados em conformidade com a legislação da UE. Em Portugal, 

a Comissão considera que tanto a legislação como a prática das autoridades portuguesas são contrárias ao 

direito da UE. A legislação portuguesa permite a renovação ou extensão de algumas concessões hidroelétricas 

sem recorrer a concurso. Os oito Estados-Membros dispõem agora de dois meses para reagir aos argumentos 

apresentados pela Comissão. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. Fonte: CIP.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1600_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/ensuring-integrity-securities-markets_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securities-prospectus_en#prospectus-regulation
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/34728/eu-china-relations-factsheet_en
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30211_2019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20208_2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1477_pt.htm
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1 CIP APRESENTA ESTUDO SOBRE CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA FAMILIAR E TRABALHO 

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com a Nova School of Business and Economics e a 

ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, apresentou o estudo “Desafios à Conciliação Família-

Trabalho”, numa conferência que se realizou no passado dia 18 de março, no Campus da Nova SBE, em 

Carcavelos. Saiba mais aqui. 

O estudo, desenvolvido pela Nova SBE, produzido para a CIP e cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego (POISE), do Portugal 2020, inclui a análise de casos reais de empresas portuguesas que 

aplicam medidas de conciliação família-trabalho. Aceda ao Estudo aqui. 

Durante o evento foram também atribuídos os certificados de “Empresa Familiarmente Responsável” às 

empresas portuguesas certificadas.  

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO GLOBAL SOBRE O FUTURO DO TRABALHO 

A Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e a OIT Lisboa promoveram, no  passado dia 11 de 

Março, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal, a apresentação do Relatório da Comissão Global 

sobre o Futuro do Trabalho “Trabalhar para um Futuro Melhor”. Aceda ao Relatório aqui. 

 
O Relatório foi apresentado pela Comissária Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana e comentado 

pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. A sessão contou ainda com a 

presença  da Diretora da OIT Lisboa, Mafalda Troncho, e dos representantes dos parceiros sociais, numa reflexão 

conjunta sobre os principais aspetos do relatório, moderada pela  Diretora-Geral do Emprego e das Relações do 

Trabalho, Dra. Sandra Ribeiro, e terminou  com a intervenção do Secretário de Estado do Emprego, Miguel 

Cabrita. Saiba mais aqui. 

 

2.3 OIT PUBLICA RELATÓRIO “A QUANTUM LEAP FOR GENDER EQUALITY: FOR A BETTER FUTURE OF 

WORK FOR ALL” 

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, a OIT - Organização Internacional do Trabalho, lança 

novo relatório sobre igualdade de género no trabalho, que culmina a extensa atividade iniciada com a iniciativa 

da OIT - Centenário das Mulheres no Trabalho. 

O relatório "Um salto quântico para a igualdade de género: para um futuro do trabalho melhor para todos", destaca 

as principais lacunas de género e os obstáculos ao trabalho digno para as mulheres. Explora as barreiras 

estruturais que moldam a natureza e a extensão da ligação das mulheres ao trabalho remunerado. Analisa 

também a forma como alguns países têm abordado estas questões do ponto de vista político, legislativo e em 

termos práticos. Elenca ainda medidas que podem e devem ser tomadas para aproveitar as oportunidades 

apresentadas por um mundo do trabalho em mutação. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.4 A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS NO MERCADO DE TRABALHO 

A CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, publicou o documento “A Igualdade entre 

Mulheres e Homens no mercado de trabalho em Portugal em Flash”, que visa partilhar, de forma concisa, um 

http://cip.org.pt/desafios-a-conciliacao-familia-trabalho/
http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2019/03/Nova-SBE_relatorio-final_06.12.2018.pdf
https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2019/03/Trabalhar-Futuro-Melhor_COMISSAO-MUNDIAL.pdf
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_677380/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf


 

 
10 NEWSLETTER ANIMEE 

conjunto de dados que retratam a situação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho em Portugal. 

Aceda ao Documento aqui. 

 

2.5 PARLAMENTO EUROPEU APROVA DIRETIVA SOBRE OS DIREITOS DE AUTOR 

O Parlamento Europeu (PE) aprovou as regras que visam adaptar a legislação relativa aos direitos de autor à era 

digital. O texto legislativo, acordado entre os negociadores do PE e do Conselho da União Europeia (UE), reforça 

o poder dos criadores e dos editores de imprensa para negociar acordos de concessão de licenças com as 

plataformas da internet e os agregadores de notícias, como o YouTube, a Google News ou o Facebook. Inclui 

também salvaguardas para garantir a liberdade de expressão. 

 
Atualmente, as plataformas de internet têm poucos incentivos para estabelecer acordos com autores e artistas 

porque não são consideradas responsáveis pelos conteúdos carregados pelos utilizadores. Ao prever a 

responsabilidade das plataformas, a diretiva aumentará a pressão para que estas celebrem acordos de 

concessão de licenças com os titulares de direitos, que deverão receber uma remuneração adequada pela 

utilização das suas obras ou outro material protegido. 

 

A proposta de diretiva, na versão agora aprovada, contém disposições específicas que obrigam os Estados‑

Membros a proteger o livre carregamento e a partilha de obras para efeitos de citação, crítica, análise, caricatura, 

paródia ou pastiche. Isto garantirá que os memes e os GIFs continuarão a estar disponíveis. 

O texto introduz também exceções obrigatórias ao direito de autor para fins de prospeção de textos e dados, de 

atividades pedagógicas e de difusão em linha do património cultural. 

A diretiva será submetida à aprovação final do Conselho, tendo depois de ser publicada no Jornal Oficial da UE. 

Os Estados-Membros terão em seguida dois anos para transpor as novas regras para a legislação nacional. 

Saiba mais aqui. 

Aceda ao “Texto aprovado pelo Parlamento Europeu: Diretiva relativa aos direitos de autor e direitos conexos no 

mercado único digital” aqui. 

 

2.6 PARLAMENTO EUROPEU A FAVOR DA ABOLIÇÃO DAS MUDANÇAS DE HORA EM 2021 

O Parlamento Europeu (PE) aprovou a sua posição sobre a proposta que prevê o fim da mudança de hora bianual. 

Os eurodeputados consideram que as datas indicadas na proposta da Comissão Europeia para a abolição do 

acerto sazonal dos relógios são prematuras, propondo que se passe ao novo regime não este ano (2019), como 

propunha o executivo comunitário, mas em 2021. Defendem que os países da UE devem dispor de tempo e da 

possibilidade de realizarem as suas próprias consultas públicas e avaliações de impacto, a fim de compreender 

melhor as implicações da abolição das mudanças de hora sazonais em todas as regiões. Caberá a cada Estado-

Membro decidir se quer aplicar a hora de verão ou a hora de inverno. Estes terão, no entanto, de coordenar entre 

si a escolha das respetivas horas legais, de modo a salvaguardar o bom funcionamento do mercado interno, e 

notificar essa decisão à Comissão até 1 de abril de 2020, o mais tardar. O PE propõe que a última mudança 

obrigatória para a hora de verão ocorra no último domingo de março de 2021. Os Estados-Membros que optem 

pela hora de inverno acertariam ainda uma vez os relógios no último domingo de outubro de 2021. Após essa 

data, as mudanças de hora sazonais deixariam de ser possíveis. Saiba mais aqui. 

  

http://cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs2/Flash_2a_ed_05_03_2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32110/parlamento-europeu-aprova-diretiva-sobre-os-direitos-de-autor
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_PT.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32107/parlamento-europeu-a-favor-da-abolicao-das-mudancas-de-hora-em-2021
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 
 

3.1  COMISSÃO APRESENTA RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR 

Dia 4 de março a Comissão Europeia publicou um relatório exaustivo sobre a aplicação do Plano de ação para a 

economia circular, adotado em dezembro de 2015. O relatório apresenta os principais resultados obtidos com a 

execução do plano de ação e enuncia os desafios que se colocam no caminho para uma economia circular 

competitiva e neutra em termos climáticos, reduzindo ao mínimo a pressão sobre os recursos naturais e de água 

doce e os ecossistemas.  

 

3.2 PARLAMENTO EUROPEU ADOTA NOVAS REGRAS PARA O MERCADO DA ELETRICIDADE 

O Parlamento Europeu aprovou dia 26 de março novas regras para o Mercado europeu da eletricidade, que 

pretendem prepará-lo para o futuro e colocar os consumidores no centro da transição energética. Estão agora 

concluídas as negociações para a implementação do Pacote da Energia Limpa para todos os Europeus, que tem 

por meta a descarbonização da economia na segunda metade do século XXI, mantendo a competitividade da 

União Europeia. Veja mais aqui.  

 

3.3 PLANOS NACIONAIS DE ENERGIA E CLIMA 

A Comissão Europeia (CE) publicou os Planos Nacionais de Energia e Clima 2020-2030, submetidos pelos 

Estados – Membros, no âmbito do acima referido pacote da Energia Limpa para todos os Europeus. Os planos, 

que pode consultar aqui, serão avaliados pela CE, que poderá recomendar alterações a realizar até final do ano, 

caso entenda que os planos não contribuem de forma consistente e suficiente para os objetivos energéticos da 

União Europeia. 

 

3.4 DIRETIVA DA COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA: NOVO GUIA 

A Comissão Europeia publicou uma nova versão do Guia para o cumprimento da Diretiva da Compatibilidade 

Eletrónica, a consultar aqui. O guia clarifica questões ligadas ao âmbito da diretiva, aos seus requisitos 

essenciais, às obrigações dos operadores económicos, às instalações fixas e a outras disposições relacionadas 

com a fiscalização do mercado e a acreditação.  

 

3.5 PROCEDIMENTO PIC TEMPORÁRIO 

Face à saída do Reino Unido da UE, as empresas que pretendam exportar produtos químicos abrangidos pelo 

Regulamento (UE) n.º 649/2012 (Regulamento PIC) para esse país, a partir da data efetiva do Brexit, ficam 

potencialmente sujeitas às obrigações previstas neste Regulamento, incluindo a obrigação de notificação das 

respetivas exportações até trinta e cinco dias antes da data prevista para a exportação. 

De modo a abranger as exportações realizadas nos primeiros 35 dias a contar da data de saída do Reino Unido, 

e face ao cenário de ausência de acordo da mesma, foi estabelecido um procedimento temporário que permite 

aos exportadores, notificar exportações planeadas para o Reino Unido. Leia mais aqui. 

 
 
3.6 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação do seguinte diploma no último mês: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1836_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
file://///192.168.1.11/bdados/ANIMEE%20ME/Legislacao%20e%20normas/CEM%20e%20LVD/20181218-%20EMC%20GUIDE_%20FINAL.pdf
https://echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals/pic/chemicals
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• Lei n.º 25/2019, de 26 de março, que aprova a q2uarta alteração à lei-quadro das contraordenações ambientais, 

consagrando o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização. 

 

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: 

• Acordo UE-Japão: Decisão n.o 3/JP/2018, de 25 de janeiro de 2019, do Comité Misto instituído pelo Acordo 

sobre reconhecimento mútuo celebrado entre a Comunidade Europeia e o Japão, no que respeita ao registo de 

organismos de avaliação da conformidade na lista do anexo setorial sobre os equipamentos terminais de 

telecomunicações e os equipamentos de rádio; 

 
• Diretiva máquinas: Decisão de Execução (UE) 2019/436 da Comissão, de 18 de março de 2019, relativa às 

normas harmonizadas para as máquinas elaboradas em apoio da Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho; 

 
• RPC: Decisão de Execução (UE) 2019/451 da Comissão, de 19 de março de 2019, relativa às normas 

harmonizadas para os produtos de construção elaboradas em apoio do Regulamento (UE) n.o 305/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

 
• Brexit: Decisão (UE) 2019/504 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2019, que altera a 

Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética e o Regulamento (UE) 2018/1999 relativo à governação da 

União da Energia e da Ação Climática, em virtude da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 

Norte da União; 

 

• REACH:  

Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado para 

utilização e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do Regulamento 

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

restrição dos produtos químicos (REACH); 

Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado para utilização 

e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do Regulamento (CE) 

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

produtos químicos (REACH) 

 

4. Vida Associativa 
 
Por ocasião da celebração dos 100 anos da Câmara de Comércio Internacional, a ICC Portugal organizou a 

Conferência Internacional “Desafios Atuais do Comércio Global” a 28 de fevereiro, onde a ANIMEE esteve 

presente. Em foco, estiveram temas tão atuais como o impacto do Brexit e as repercussões do protecionismo no 

comércio internacional, a adaptação das alfândegas à nova era do comércio global ou ainda o papel da ferrovia 

e rodovia como parceiros na gestão da cadeia logística de fornecimento, entre outros. 

https://dre.pt/application/file/a/121579567
https://dre.pt/application/file/a/121579567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0347&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0347&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0347&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0347&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0504&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0504&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0504&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0504&from=PT
ghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&from=PT
ghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&from=PT
ghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&from=PT
ghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&from=PT
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Abril 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 - Até ao dia 15, consulta e atualização dos dados relativos à composição do agregado familiar e outros 
elementos pessoais necessários - por transmissão eletrónica. 

 

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 - 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, F e E e não 
estejam sujeitos a taxas liberatórias. 

 
2 - Retenção do IRS pelas entidades que devam rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. 
 

 
5 - Durante o mês e até 30 de junho, entrega ou confirmação caso esteja abrangido pela declaração automática, 
da Declaração de rendimentos Modelo 3, por transmissão eletrónica de dados, com os correspondentes anexos, 
pelos sujeitos passivos titulares de qualquer tipo de rendimentos. Se tiverem auferido rendimentos destas 
categorias, no estrangeiro, juntarão à declaração o Anexo J. Se tiverem Benefícios Fiscais, deduções à coleta, 
acréscimos ou rendimentos isentos sujeitos a englobamento apresentarão, com a declaração, o Anexo H. 
 
 
6 - Durante Abril e até ao fim Julho, entrega da Declaração Modelo 31 via Internet, à DGCI, pelas entidades 
devedoras dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a taxas liberatórias cujos titulares estejam isentos, 
dispensados de retenção ou sujeitos a taxa reduzida e sejam residentes em território português. 
 
 
7 - Entrega, durante o mês e até 15 de Julho da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, via 
Internet, pelos sujeitos passivos de IRS, com os correspondentes anexos. 
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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 - Entrega até ao dia 20, da Declaração Recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos 
passivos do regime normal mensal que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações 
de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, no mês anterior, quando tais operações 
sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral 
quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso 
(ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50 000. 

 
 

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, durante este mês e até ao dia 20 de Maio, da declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, pelos 
retalhistas sujeitos ao regime de tributação previsto no artigo. 60.º do CIVA, consoante haja ou não imposto a 
pagar, relativo ao 1º Trimestre. 
 
 
5 - Entrega, durante este mês, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição 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. 
 
 
6 - Entrega, durante este 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 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. 
 
 
 
 
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 - Retenção na fonte de IRC, até ao dia 30, relativamente aos rendimentos obtidos em território português, 
referidos no artigo 94.º do CIRC, (excepto os referidos nos artigos 97.º e 98.º do CIRC). 
 
 
3 - Durante o mês e até 31 de Maio, entrega da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, por transmissão 
eletrónica de dados, pelas entidades sujeitas a IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil. 
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4 - Neste mês e até 15 de Julho, entrega da Informação Empresarial Simplificada - IES/Declaração Anual, por 
transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com 
o ano civil, com os correspondentes anexos. 
 
 

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. 
 
 
 


