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I. EM DESTAQUE  

Análise do Comércio Externo 
do Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro-Setembro de 2018 

 
 

Estagnação na evolução do comércio internacional 

 
 

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

O período de Janeiro a Setembro de 2018 confirma o comportamento do primeiro semestre do ano, com valores 

para o período homólogo muito semelhantes: as exportações portuguesas de mercadorias registaram um 

crescimento em termos homólogos de 6,4% (antes de 6,6%), para o qual o comércio intracomunitário contribuiu 

com um crescimento de 9,1% (antes de 8,4%), e o comércio para países terceiros com uma diminuição de -1,2% 

(antes de -1,7%).  

 
O aumento global das importações (7,4%) confirma o abrandamento no ritmo de crescimento já verificado no 

primeiro semestre do ano, onde o comércio intracomunitário contribui agora com 6,8%, em termos homólogos, 

enquanto as importações de países terceiros aumentaram cerca de 11,9%, em relação ao mesmo período em 

2017.  

 

 
JAN SET 

2017 

JAN SET 

2018 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 40956 43589 6,4% 

Importação (Entradas) 51495 55282 7,4% 

UE    

Exportação 30367 33122 9,1% 

Importação 38853 41507 6,8% 

Países Terceiros    

Exportação 10589 10466 -1,2% 

Importação 12314 13775 11,9% 
 

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 terceiro trimestre 

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

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ 22,5 Combustíveis e Lubrificantes  21,7 

Material de transporte e acessórios 15,7 Fornec. industriais ne noutra categ 8,3 

Combustíveis e Lubrificantes  11,0 Material de transporte e acessórios 6,0 

 

 
A influência da categoria Combustíveis e Lubrificantes sofreu um decréscimo significativo nas exportações, 

representando agora um acréscimo de apenas 11%; nas importações, manteve um crescimento elevado de 21,7%; 

Bens não especificados n. categ continua a representar o grupo com crescimento mais elevado a nível de 

exportações, embora bastante menor que nos trimestres anteriores (22,5%). Material de transporte e acessórios 

é o segundo grupo com melhor comportamento das exportações (15,7%), onde o abrandamento é também visível 

(antes de 28,7%) e o 3º melhor a nível das importações (8,3%). Fornec. industriais ne noutra categ apresenta o 

2º melhor desempenho (8,3%) a nível de importações. 

 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Máq, o. bens de capital e seus acess -0,5 Bens ne noutra categ  -33,9 

Bens de consumo ne noutra categ 2,6 Bens de consumo ne noutra categ 2,3 

Produtos Alimentares e Bebidas 2,6 Produtos Alimentares e Bebidas 3,1 

 

O aumento das importações revela taxas positivas de crescimento, mesmo nos “piores” comportamentos. 

Como tal, destacam-se “Produtos Alimentares e Bebidas” e “Bens de consumo ne noutra categ” como os 

setores que menos cresceram de ambos os lados da Balança, mas que, ainda assim, cresceram. Máq, o. bens de 

capital e seus acessórios revela um abrandamento ainda ligeiro de -0,5% do lado das exportações, enquanto que 

“Bens ne noutra categ” recuou acentuadamente -33,9% 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 

Ao longo do período Janeiro-Setembro de 2018, o Setor Elétrico e Eletrónico português tem evidenciado uma 

desaceleração nas exportações (-5%) e um abrandamento no crescimento das importações (11%), relativamente 

a 2017. O terceiro trimestre parece confirmar a tendência nas taxas de evolução dos vários subsetores, quando 

comparadas com o ano anterior: Máquinas e Aparelhagem Industrial (-8%); Fios e Cabos Isolados (-7%), 

Componentes Eletrónicos (-7%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (-17%), são os 

decréscimos mais graves, atendendo ao seu peso no setor. Apesar do seu menor peso, Lâmpadas e Material p/ 

Iluminação (-5%), acusa também a crise. Embora positivo, é preocupante o modesto crescimento de Eletrónica de 

Consumo (2%), cada vez menor em cada trimestre e um subsetor relevante no cômputo geral das exportações do 

setor. Aparelhagem de Instalação (5%) e Acumuladores e Pilhas (9%), são os mais estáveis dentro do setor. 

 

2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A Importação apresenta um crescimento generalizado de 11% relativamente ao período homólogo. Com peso 

médio-elevado no valor total das importações e crescimentos elevados, evidenciam-se Máquinas e Aparelhagem 

Industrial (32%), Cablagens (35%) e Aparelhagem Ligeira de Instalação (24%). Com menor crescimento, mas forte 

representatividade no setor, temos Componentes Eletrónicos (10%), Telecomunicações, Eletrónica Profissional e 

Informática (5%) e Eletrónica de Consumo (3%). A pior taxa, ainda assim, Lâmpadas e Material p/ Iluminação (1%) 

representa uma recuperação relativamente aos -1% do trimestre anterior. 

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -4,7% das exportações para a União Europeia resulta das diminuições em -8% para 

Espanha, -10% para o Reino Unido e -3% para a Alemanha. No grupo dos PALOPs, Angola regride em  

-24,4%; no Sudoeste Asiático (-13,7%), sobressaem China (-25%) e Taiwan (-19%). Confirma-se a procura de 

diversificação das vendas para países terceiros do setor (+18,6%), procurando reduzir a evidente dependência 

intra-comunitária.   

 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

No crescimento global do valor das Importações, a UE contribuiu com 11,8% no valor das importações 

(aumentando o seu peso de 80 para 81%), onde se continuam a destacar os crescimentos com maior peso das 

compras a Alemanha (14%), Espanha (14%) e Holanda (15%); o abrandamento do Reino Unido reflete-se somente 

num crescimento menor de 4% das importações. 

Note-se também, à semelhança das exportações, a procura de diversificação dos fornecedores de países terceiros 

(+9,8%), a zona com maior peso (5%), a seguir ao Sudoeste Asiático (13%) no valor global das importações. 
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3. Perspetivas 

 

PIB 2018 2019 

MUNDO  3,7 3,7 

EUA  2,9 2,5 

UE – ZONA EURO 2,0 1,9 

Alemanha 1,9 1,9 

França 1,6 1,6 

Espanha 2,7 2,2 

Reino Unido 1,4 1,5 

PORTUGAL* 2,3 1,9 

Brasil 1,4 2,4 

México 2,2 2,5 

China 6,6 6,2 

India 7,3 7,4 

Japão 1,1 0,9 

Rússia 1,7 1,8 

 
 

Fonte: WEO FMI  – Outubro 2018; *BdP 

 

Segundo as previsões mais recentes de outubro, o FMI está menos otimista com a evolução da economia mundial 

este ano e em 2019. O impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o abrandamento da 

economia europeia e a crise em vários mercados emergentes foram as principais razões para o corte de estimativas 

efetuado. O FMI vê a economia mundial a crescer 3,7% em 2018 e em 2019, o que se trata de uma revisão em 

baixa face às estimativas de Julho, altura em que apontava para uma aceleração da economia para 3,9% em 

ambos os anos. Em vez de aceleração, aponta-se agora para uma estabilização da economia global. Apesar desta 

estagnação, "a expansão da economia mundial tornou-se menos equilibrada e pode já ter atingido o pico em 

algumas economias", assinala o FMI. Além disso, nos últimos seis meses, "aumentaram os riscos descendentes 

para o crescimento global e diminuiu o potencial para surpresas positivas".  

 

Apesar dos EUA continuarem com um forte crescimento devido ao impacto do corte de impostos, o FMI reviu a 

projeção para o crescimento do PIB em 2019 devido aos efeitos da guerra comercial com a China, abrandando 

para 2,5% em 2019. O FMI também vê a economia europeia a abrandar em 2019, mas de forma menos 

pronunciada. 

 

A Alemanha é uma das principais “culpadas” por esta revisão em baixa do crescimento na Zona Euro: depois de 

ter crescido 2,5% em 2017, a expansão da maior economia europeia vai abrandar para 1,9% este ano e em 2019. 

França e Espanha também foram revistas em ligeira baixa.  

 

Os mercados emergentes também justificam o corte nas previsões para a economia global. " (…), as previsões de 

crescimento para muitos exportadores energéticos foram revistas em alta devido aos preços mais elevados do 
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petróleo, mas as estimativas foram cortadas para a Argentina, Brasil, Irão, Turquia e outros, refletindo fatores 

específicos de cada país, tensões geopolíticas e maiores custos de importação de bens energéticos", refere o FMI. 

A perspetiva para a economia chinesa no próximo ano foi cortada em duas décimas, também devido ao efeito das 

tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos.  

 

 
 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / SETEMBRO 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 

662 240 523 

351 563 644 

168 983 088 

17 689 007 

610 090 248 

446 681 065  

98 004 009 

84 568 252 

311 821 065 

862 609 645 

215 421 323 

717 566 499 

379 859 491 

171 939 693 

22 634 595  

731 992 283 

478 116 456 

89 869 658   

88 886 895 

296 667 927 

846 937 503 

223 187 486 

-8% 

-7% 

-2% 

-22% 

-17% 

-7% 

9% 

-5% 

5% 

2% 

-3% 

649 580 144 

183 459 505 

199 533 229 

64 759 727 

1 673 014 727 

927 120 143 

112 037 611 

175 737 805 

338 366 402 

897 062 609 

412 009 202 

493 727 130 

161 131 556 

147 461 247 

61 417 481 

1 596 000 688 

839 714 895 

91 593 600 

173 959 467 

273 199 572 

872 532 159 

385 903 115 

32% 

14% 

35% 

5% 

5% 

10% 

22% 

1% 

24% 

3% 

7% 

TOTAL 3 829 671 869 4 047 658 486 -5% 5 632 680 620 5 096 640 910 11% 
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II. ÁREAS DE INFORMAÇÃO 

 
1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1 IES / ANEXOS A e I  

Decreto-Lei n.º 87/2018 – D.R. n.º 210/2018, Série I de 2018-10-31   

Simplifica o preenchimento dos anexos A e I da Informação Empresarial Simplificada  

O processo de simplificação contemplado neste diploma, consiste no pré-preenchimento dos anexos A e I com 

dados extraídos do ficheiro normalizado de auditoria tributária, designado por SAF -T (PT) (Standard Audit File for 

Tax Purposes), relativo à contabilidade e, ainda, pela eliminação de quadros e campos dos anteriores formulários 

nos casos em que a informação possa ser obtida através do referido ficheiro.  

 
Estas medidas de simplificação da IES serão objeto de uma implementação faseada: 

  
• Numa primeira fase, a entrega da IES com a prévia submissão do ficheiro SAF -T (PT) relativo à contabilidade 

passa a ser possível já a partir de novembro de 2018, relativamente ao segundo semestre de 2018, por parte dos 

sujeitos passivos obrigados à sua entrega neste período, se a declaração respeitar àquele mesmo exercício. 

  
• Numa segunda fase, as medidas de simplificação da IES deverão refletir-se na declaração de 2018, a entregar 

em 2019.  

• Numa terceira fase, as medidas de simplificação da IES serão igualmente estendidas a outros anexos da 

declaração.  

 
A entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal passa a ficar dependente da submissão prévia 

do ficheiro normalizado de auditoria tributária, designado de SAF -T (PT), relativo à contabilidade, à Autoridade 

Tributária e Aduaneira e respetiva validação, sem a qual não é possível a entrega da IES/DA. Os termos serão 

definidos por portaria. 

A versão final dos formulários a preencher será aprovada por portaria do Governo, a qual estabelecerá um regime 

transitório, de modo a garantir que os sujeitos passivos e respetivos contabilistas certificados disporão de um 

período para adaptação dos seus sistemas à estrutura da nova declaração. Fonte: CIP. 

 

1.2 REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO E DA MOEDA ELETRÓNICA  

Decreto-Lei n.º 91/2018 – D.R. n.º 217/2018, Série I de 2018-11-12  

Aprova o novo Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, transpondo a Diretiva (UE) 

2015/2366 (Diretiva Europeia de Serviços e Pagamentos), que visa criar um mercado único de pagamentos no 

espaço europeu. O decreto-lei também introduz na legislação nacional medidas relativas a três regulamentos 

europeus, relativos a:  

• Pagamentos transfronteiriços na Comunidade;  

• Requisitos técnicos e de negócio para as transferências a crédito e os débitos diretos em euros;  

• Taxas de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamentos com cartões.  

 

Este diploma entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2018. Fonte: CIP. 

https://dre.pt/application/conteudo/116826872
https://dre.pt/application/conteudo/116967078
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1.3 CONSELHO DE GARANTIAS FINANCEIRAS À EXPORTAÇÃO E AO INVESTIMENTO  

Decreto-Lei n.º 94/2018 – D.R. n.º 219/2018, Série I de 2018-11-14   

Cria o Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento  

O Conselho tem por missão apoiar o Governo na prossecução da política de concessão de garantias pelo Estado 

às operações de crédito ou de seguro à exportação e ao investimento português no estrangeiro.  

O presente decreto-lei entra em vigor a 1 de janeiro de 2019.  

 

1.4 ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA AUTOMÓVELNA ECONOMIA PORTUGUESA 

Está disponível no site do GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos, do Ministério da Economia, o estudo sobre “A 

Indústria Automóvel na Economia Portuguesa”. 

 

1.5 APROVADO O D-LEI QUE ALTERA O FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÉMICA DO SETOR 

ENERGÉTICO 

Este Fundo foi criado em 2014 com o propósito de, por um lado, conceder apoio financeiro às políticas do setor 

energético e, por outro, contribuir para a redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional, objetivos cuja 

prossecução é assegurada através da consignação da receita proveniente da contribuição extraordinária sobre o 

setor energético (CESE), respeitando critérios que se têm vindo a revelar demasiadamente rígidos. 

 
Nesse sentido, e tendo presente a necessidade de acelerar a diminuição da dívida tarifária com os correspondentes 

benefícios para os consumidores, foi decidido alterar a repartição de verbas anteriormente estabelecida, passando 

de 1/3 para 2/3 o contributo deste fundo para a redução do défice tarifário. Fonte: Comunicado CM.   

 

1.6 APROVADA CONVENÇÃO ENTRE PORTUGAL E ANGOLA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO EM 

matéria de Impostos sobre o Rendimento e prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal. Esta Convenção representa um 

contributo importante para o desenvolvimento das relações económicas entre Portugal e Angola no âmbito das 

trocas comerciais e da prestação de serviços, dos fluxos de investimento e da circulação de pessoas, de capitais 

e de tecnologias. Fonte: Comunicado CM. 

 

1.7 APROVADO ACORDO ENTRE PORTUGAL E ANGOLA SOBRE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA MÚTUA 

E COOPERAÇÃO EM MATÉRIA FISCAL 

Neste Acordo estabelecem-se regras que abarcam a realização de controlos fiscais simultâneos e a participação 

em controlos fiscais no estrangeiro; a assistência na cobrança, incluindo as providências cautelares; e a notificação 

de documentos. Fonte: Comunicado CM.  

 

1.8 APROVADO CONTRATO ENTRE O GOVERNO, a CML e a CONNECTED INTELLIGENCE LIMITED relativo 

à organização do evento internacional Web Summit em Portugal no período de 2019 a 2028. A resolução autoriza, 

ainda, a realização da despesa decorrente dos compromissos financeiros assumidos pelo Estado Português até 

ao montante de 80 milhões de euros (€80.000.000), repartidos por dez anos. Fonte: Comunicado CM  

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/116967078
file:///C:/Users/ees/Downloads/d029146.pdf
file:///C:/Users/ees/Downloads/d029146.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=237
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=237
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=237
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=235
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 
 

2.1 OIT PUBLICA “GLOBAL WAGE REPORT 2018/2019”  

A Organização Internacional do Trabalho publicou o Relatório sobre Salários 2018/2019, em que, além da análise 

da evolução dos salários a nível mundial, este ano se debruça sobre as discrepâncias salariais entre homens e 

mulheres. Aceda ao Relatório aqui. 

 
2.2 GEP PUBLICA ESTUDOS ESTATISTICOS SOBRE “ SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 2017” E 

“ACIDENTES DE TRABALHO – 2016” 

Inseridos na “Coleção Estatísticas”, o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social publicou os estudos: 

 

 “Segurança e Saúde”, com informação, referente ao ano de 2017, sobre entidades 

empregadoras, unidades locais, trabalhadores, organização, pessoal e atividades dos serviços de 

segurança e saúde no trabalho, promoção e vigilância da saúde e acidentes de trabalho, segundo 

as variáveis que qualificam as unidades declarantes (unidades locais), a sua localização 

geográfica (distrito) e atividade económica (Secção da Classificação Portuguesa das Atividades 

Económicas, Revisão 3) - Aceda ao documento aqui; 

 

 “Acidentes de Trabalho”, com informação, referente ao ano de 2016, em função de um conjunto 

de variáveis que caracterizam os empregadores (atividade económica e dimensão da empresa), 

os sinistrados (sexo, idade, profissão, situação na profissão e nacionalidade), o acidente 

(localização geográfica, data e hora do acidente), as causas e circunstâncias em que ocorreu o 

acidente (tipo de local, atividade física específica da vítima, desvio, contacto-modalidade da lesão, 

agente material associado ao desvio e agente material associado ao contacto) e as 

consequências do acidente (natureza da lesão, parte do corpo atingida e dias de trabalho 

perdidos). Aceda ao documento aqui. 

 
 

2.3 CNPD APROVA TRATAMENTOS DE DADOS SUJEITOS A AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados aprovou o Regulamento n.º 1/2018, relativo à lista de tratamentos 

de dados pessoais sujeitos a prévia Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD), que acresce às 

situações já expressamente previstas no n.º 3 do artigo 35.º do RGPD. 

 
Esta lista resulta das recomendações contidas no Parecer 18/2018 do Comité Europeu de Proteção de Dados, 

após a lista nacional ter sido submetida ao mecanismo de coerência previsto no RGPD, bem como das sugestões 

recebidas no âmbito da consulta pública lançada pela CNPD. A realização de avaliações de impacto não dispensa 

as organizações do cumprimento das restantes obrigações legais do RGPD. Fonte: CNPD 

 

2.4 CEPD ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE ÂMBITO TERRITORIAL DO RGPD 

O Comité Europeu de Proteção de Dados (CEPD) submeteu a consulta pública a sua Diretriz 3/2018 sobre o 

âmbito de aplicação territorial do RGPD, aprovada na reunião de 16 de novembro. No documento é feita a 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/sst2017pub.pdf
http://www.gep.msess.gov.pt/estatistica/acidentes/at2016pub.pdf
https://www.cnpd.pt/bin/decisoes/regulamentos/regulamento_1_2018.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-182018-portugal-sas-dpia-list_en
https://www.cnpd.pt/bin/decisoes/regulamentos/Analise_sugestoes_consulta_publica_ProjReg_1_2018_DPIA.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en
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interpretação dos critérios presentes no artigo 3.º do RGPD e fornecidos vários exemplos. Os contributos para a 

consulta pública podem ser enviados até ao dia 18 de janeiro para o CEPD.  

 

2.5 PLATAFORMA EUROPEIA CONTRA O TRABALHO NÃO DECLARADO 

A Plataforma Europeia para reforçar a cooperação no combate ao trabalho não declarado, foi criada pela Decisão 

(EU) 2016/344 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, para ajudar os países da UE a 

lidarem melhor com o trabalho não declarado nas suas várias formas, visando impulsionar a mudança a nível 

nacional e a promoção de melhores condições de trabalho. 

 
É atualmente presidida por Jordi Curell Gotor (Comissão Europeia), que é coadjuvado por dois copresidentes: 

Luísa Guimarães, Inspetora-Geral da ACT, e Renars Lusis (Lituânia). 

Tendo como principal objetivo contribuir para combater o problema complexo do trabalho não declarado, no pleno 

respeito das competências e dos procedimentos nacionais, incentiva, ao nível da União, a cooperação entre os 

Estados-Membros através: 

 
- do intercâmbio de melhores práticas e informações; 

- do desenvolvimento de competências especializadas e análises; 

- do incentivo e facilitação de abordagens inovadoras para uma cooperação transfronteiriça eficaz e   

eficiente; 

- e da contribuição para uma compreensão transversal das questões relacionadas com o trabalho não 

declarado.  

 
Saiba mais aqui. 

 

2.4 COMISSÃO EUROPEIA APRESENTA PACOTE DE OUTONO DO SEMESTRE EUROPEU: PROMOVER UM 

CRESCIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 

O ciclo de coordenação das políticas económicas e sociais da UE para 2019 – Semestre Europeu – foi lançado 

num contexto de crescimento sustentado mas menos dinâmico e num clima de grande incerteza. A situação 

económica mundial excecionalmente favorável e as baixas taxas de juro registadas no ano passado contribuíram 

para sustentar o crescimento, o emprego, a redução da dívida e o investimento, tanto na UE como na área do euro. 

De acordo com as previsões, os Estados-Membros continuarão a crescer, embora a um ritmo mais lento, graças 

ao incremento do consumo interno e do investimento. Na ausência de grandes choques, a Europa deverá continuar 

a registar um crescimento económico acima das previsões, uma criação robusta de postos de trabalho e uma 

diminuição do desemprego. 

  

O projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego, que analisa a situação social e no plano do emprego ao 

nível europeu, aponta para uma criação contínua de postos de trabalho, para uma redução da taxa de desemprego 

e para uma melhoria da situação social em toda a UE. O relatório inclui também os resultados do painel de 

indicadores sociais, que analisa o desempenho dos Estados-Membros à luz dos princípios do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais. Saiba mais aqui. 

 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2018/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en#navItem-2
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-draft-joint-employment-report_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_pt.htm
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 
 

3.1 OCDE E NAÇÕES UNIDAS LANÇAM RELATÓRIOS LIGADOS AO TEMA DA ECONOMIA CIRCULAR 

Foram apresentados durante o Fórum Mundial de Economia Circular dois importantes relatórios ligados ao tema 

da economia circular. O primeiro, da OCDE, o Global Material Outlook 2060, um relatório que apresenta projeções 

globais do uso de materiais e das suas consequências ambientais, fornecendo uma perspetiva quantitativa para 

2060 do consumo a nível global, setorial e regional para 61 materiais diferentes. O relatório apresentado pela 

UNEP - Re-defining Value – The Manufacturing Revolution: Remanufacturing, Refurbishment, Repair and Direct 

Reuse in the Circular Economy, explora um dos aspetos chave na economia circular: a retenção de valor dentro 

dos sistemas de produção-consumo económico.  

 
3.2 ENCPE 2020: DISCUSSÃO PÚBLICA DOS CRITÉRIOS ECOLÓGICOS DAS COMPRAS PÚBLICAS 

No âmbito da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (ENCPE 2020) encontram-se em 

Discussão Pública, entre 28/11 e 28/12/2018, os manuais produzidos pelos grupos de trabalho (GT) para definição 

de critérios ecológicos, relativos aos seguintes bens e serviços prioritários: 

• GT1 - Edifícios de escritório (conceção/construção/gestão);  

• GT2 - Equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) na saúde;  

• GT 3 - Iluminação pública e sinalização rodoviária;  

• GT 4 - Papel de cópia e impressão;  

• GT 5 - Produtos alimentares e serviços de catering;  

• GT 6 - Transportes. 

  

Mais informações e acesso à documentação no portal Participa. 

 

3.3 TRANSIÇÃO DE 10 PARA 6 CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS EEE 

No dia 15 de agosto de 2018 as categorias em que se enquadravam os EEE (Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) 

passaram de 10 para 6. Esta alteração está prevista na Diretiva 2012/19/UE, de 4 de julho, relativa aos resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva REEE) e também no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 

dezembro - Diploma Unilex. Significa que o âmbito da Diretiva se tornou mais aberto e, consequentemente, pode 

abranger equipamentos que até ali não se encontravam incluídos. A APA é a entidade nacional que decide se um 

determinado equipamento, anteriormente não abrangido pela Diretiva REEE, está agora abrangido ou não. A 

ANIMEE aconselha a consulta dos documentos publicados pela APA sobre esta matéria, aqui.  

 

3.4 ANIMEE SOLICITA MAIOR ATENÇÃO DA ASAE PARA COM OS EEE 

A ANIMEE solicitou ao Ministério da Economia um reforço progressivo da ação fiscalizadora dos equipamentos 

elétricos e eletrónicos disponibilizados no mercado em Portugal. Com efeito, as empresas portuguesas têm-se 

adaptado de forma a dar cumprimento ao acervo legislativo aplicável ao nosso setor, progressivamente mais 

exigente. É necessária também uma crescente vigilância do mercado e atuação sobre as situações de não 

cumprimento. Só assim se garantirá um efetivo mercado de livre concorrência, sem deixar de proteger os direitos 

dos consumidores.  

http://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Global%20Material%20Resources%20Outlook%20to%202060%3A%20Economic%20Drivers%20and%20Environmental%20Consequences&utm_campaign=Global%20Materials%20Outlook%20to%202060&utm_term=demo
http://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution
http://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution
http://participa.pt/consulta.jsp?loadP=2423
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=290
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3.5 PARLAMENTO EUROPEU APROVOU PARTE IMPORTANTE DO PACOTE DA ENERGIA LIMPA 

O Parlamento Europeu aprovou dia 13 de novembro três das oito propostas legislativas do Pacote Energia Limpa 

para Todos os Europeus, de 2016, no seguimento da aprovação da Diretiva do desempenho energético de 

edifícios, que entrou em vigor a 9 de julho último. Para mais informações consulte a página da Comissão Europeia 

aqui.  

 

3.6 DIRETIVA ECODESIGN E ETIQUETAGEM ENERGÉTICA 

Consulte as listagens atualizadas dos regulamentos de conceção ecológica (ecodesign) e dos regulamentos 

delegados de etiquetagem energética por tema/produto, incluindo os respetivos links para consulta dos 

regulamentos/regulamentos delegados: 

•Regulamentos conceção ecológica (ecodesign); 

•Regulamentos delegados de etiquetagem energética. 

Informa-se ainda que existem vários regulamentos e regulamentos delegados em fase de revisão e novos 

(dedicados a equipamentos ainda não contemplados) em preparação. O objetivo da Comissão Europeia é aprovar 

o maior número destas propostas possível até março de 2019, antes das eleições para o Parlamento Europeu. A 

ANIMEE tem acompanhado esta evolução e continuará a acompanhar.   

 

3.7 PREVENÇÃO E CONTROLO DA DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS 

A Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo da doença dos legionários e 

procede à quinta alteração ao Decreto -Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto. Este diploma prevê a publicação de um 

Despacho dos Ministérios da Saúde e do Ambiente e da Transição Energética que definirá os termos do programa 

de monitorização e tratamento da água previsto no Artigo nº. 7 e de uma Portaria da responsabilidade do Ministério 

da Saúde, que fixará as situações de risco e respetivas medidas de atuação, tal como previsto no Artigo nº. 9. 

Ambos os documentos estão ainda a ser trabalhados.   

 

Realça-se que a Lei nº. 52/2018 aplica-se a todos os setores de atividade, incluindo o industrial, pelo que se 

aconselha vivamente a sua análise e o seu cumprimento. A DGS tem um website dedicado a esta temática, cuja 

consulta aconselhamos, aqui.  

 

3.8 BREXIT: ACORDO DE RETIRADA VS COLOCAÇÃO DE PRODUTOS NO MERCADO 

Existe finalmente uma proposta de acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia. O documento de 585 

páginas pode ser consultado aqui e um resumo pode ser consultado aqui. Este acordo está agora dependente de 

votação favorável dia 11 de dezembro no Parlamento Britânico. No entanto, o Serviço de Tecnologia Industrial e 

Ambiente aconselha desde já à análise deste texto, nomeadamente do capítulo Goods placed on the market, na 

Parte Três.  

 

3.9 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

No último mês e, excecionalmente, não foi publicado qualquer diploma legal de relevo para o setor, na vertente 

tecnologia industrial e ambiente. 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/RAPID/PRESS-RELEASE_IP-18-6383_EN.HTM
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_enegy_labelling_measures.pdf
https://dre.pt/application/file/a/116112683
https://dre.pt/application/file/a/116112683
https://www.dgs.pt/doenca-dos-legionarios.aspx
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_en.htm
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3.10 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: 

  

• mercado interno: Regulamento (UE) 2018/1724 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de outubro de 2018, 

relativo à criação de uma plataforma digital única para a prestação de acesso a informações, a procedimentos e a 

serviços de assistência e de resolução de problemas, e que altera o Regulamento (UE) n.o 1024/2012; 

 

• transporte terrestre de mercadorias perigosas: Diretiva (UE) 2018/1846 da Comissão, de 23 de novembro de 

2018, que altera os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte 

terrestre de mercadorias perigosas de modo a ter em conta o progresso científico e técnico. 

 

  

4. Vida Associativa 
 
4.1 ANIMEE PARTICIPA EM WORKSHOPS SOBRE ECONOMIA CIRCULAR PROMOVIDAS PELO IAPMEI 

Ao longo do mês de novembro, a Animee participou num ciclo de workshops sobre Economia Circular, promovido 

pela Academia de PME do IAPMEI em parceria com o LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 

 
Destinadas a ajudar a (re) pensar os modelos de negócio das empresas, atuais e futuros, de modo a vocacioná-

los para a sustentabilidade, as sessões organizaram-se em três temáticas, em sessões alternadas em Lisboa e no 

Porto, a saber: 

- Modelos de negócios para a Economia Circular 

- Design circular de produtos e serviços 

- Pensamento do ciclo de vida, Economia Circular e ISO 14001 

 

Com estas sessões, as empresas passaram a dispor de várias ferramentas para avaliar e ajudar a intervir em todo 

o modelo de negócio e ciclo de vida dos produtos e recursos utilizados, numa perspetiva que seja simultaneamente 

eficiente do ponto de vista económico, ambiental e social. 

 

 

4.2 COMISSÃO EXECUTIVA DA T&D EUROPE 

Dia 28 de novembro teve lugar a Comisão Executiva da T&D Europe - European Association of the Electricity 

Transmission and Distribution Equipment and Services Industry. A ANIMEE é uma das doze associações 

empresariais que a integram, às quais se juntaram em 2016, cinco membros corporativos multinacionais: ABB, 

Ormazabal, Schneider Electric, Siemens e General Electric e, recentemente, mais três: 3M, Inventec e Solvay. A 

agenda da comissão executiva de inverno incluiu a apresentação e discussão do Plano de Atividades para 2019, 

centrado na colocação do cliente no centro do trabalho da T&D Europe, na promoção e proteção do setor em que 

atua e na digitalização. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1846&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1846&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1846&from=PT
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

Dezembro 2018 
 
 
Imposto do Selo: 
 
1 - Pagamento, até ao dia 20, do imposto cobrado no mês anterior, mediante apresentação da declaração de 
retenções. (Internet, Tesourarias de Finanças ou CTT). 
 
 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:  
 
1 - Até ao dia 10, entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas 
entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como os 
que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º e 12.º do Código do IRS, para comunicação 
daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 
obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, relativas ao 
mês anterior. 
 
2 - Entrega, até ao dia 20, mediante apresentação da declaração para pagamento 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 20, 3.º pagamento por conta do imposto relativo a 2018 pelos sujeitos passivos da categoria B 

(rendimentos empresariais e profissionais). 
 
4 - Até ao dia 31: 
 

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 que não 
estejam sujeitos a taxas liberatórias. 

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

 
 
 
Imposto sobre o Valor Acrescentado: 
 
1 - Até ao dia 10 (regime normal-mensal) 
 

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

 
2 - Até ao dia 20: 
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1 - Entrega 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 noutros Estados Membros, 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. 
 
2 - 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. 

 
 
3 - Até ao dia 31, entrega por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição do IVA pelos sujeitos 
passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte 
papel), quando o montante a reembolsar for superior a €400,00 e respeitante a um período não inferior a três 
meses consecutivos, tal como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009 de 12 de Agosto. 
 
 
 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:  
 
1 - Até dia 15: 
 

1-Terceiro pagamento por conta do IRC do exercício de 2018, devido por entidades residentes que exerçam, a 
título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento 
estável, com período de tributação coincidente com o ano civil. 
 
2-Terceiro pagamento adicional por conta da derrama estadual (Artigo 104-A do CIRC). Entidades com lucro 
tributável superior a € 1 500 000 no ano anterior. 

 
2 - Entrega, até ao dia 20, mediante apresentação da declaração de pagamento de retenções (Internet, Tesourarias 

de Finanças ou CTT), das importâncias deduzidas por retenção na fonte de IRC, nos termos do artigo 94.º do 
CIRC, durante o mês anterior. 

 
3 - Até ao dia 31, retenção na fonte de IRC relativamente aos rendimentos obtidos em território português, referidos 
no artigo 94.º do CIRC, (exceto os referidos nos artigos 97.º e 98.º do CIRC). 
 
 
Segurança Social: 

Pagamento, de dia 10 a dia 20, das contribuições relativas ao mês anterior e envio das folhas de ordenados e 
salários respetivas, de dia 1 a dia 10. 
 
 
Código de Procedimento e de Processo Tributário: 

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

IUC, relativo a veículos cuja data do aniversário da matrícula ocorra no presente mês. 
 
 
Imposto Municipal sobre Imóveis: 
 
Entrega até dia 15 da participação de rendas relativas a dezembro, pelos sujeitos passivos que sejam proprietários, 
usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos, arrendados por contratos celebrados antes da entrada em vigor 
do Regime do Arrendamento Urbano e que estejam a beneficiar do regime previsto no artigo 15.º-N do Decreto-
Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro. 
 


