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I. EM DESTAQUE  

Síntese de Conjuntura 
Setor Elétrico e Eletrónico 
Julho – Setembro 2020 
 
 
 

Recuperação no 3º trimestre, mas longe de compensar as quedas 
 dos dois primeiros trimestres 

 
 
 

1. CONJUNTURA SETORIAL 

1.1 

 
 

Cerca de um terço das empresas respondentes reportou uma diminuição ou manutenção ou aumento do 

Volume de Negócios no mercado nacional no 3 º trimestre de 2020, evidenciando a forma heterogénea como 

as empresas do setor estão a ser afetadas. No entanto, a maioria prevê uma estabilização dos negócios no 

último trimestre do ano.  

 
No mercado externo, a situação é muito semelhante, havendo um divisão tripartida da forma como as Vendas 

se distribuem por diminuição, manutenção ou aumento das vendas relativamente ao 3º trimestre, em termos 

homólogos. A situação tende a manter-se para a maioria no próximo trimestre, com 20% de casos a diminuir ou 

a aumentar as vendas no próximo trimestre. 
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1.2  

 
 

Relativamente ao apoio às exportações, a esmagadora maioria das empresas não recorreu, nem tenciona 

recorrer, a seguros de crédito à exportação, neste trimestre e no próximo; em linha com este comportamento, 

nenhuma das empresas inquiridas recorreu à facilidade de curto prazo OCDE 2020. 

 

1.3 

 
 

Menos de um quarto das empresas da amostra afirma ter recorrido a medidas de apoio às empresas surgidas 

no âmbito da pandemia e não tenciona recorrer no próximo trimestre.  

Dentro das que recorreram, o destaque vai para o recurso ao lay-off-simplificado, apoios à tesouraria e 

diferimento de impostos e contribuições.  
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1.4 

 
Cerca de 85% das empresas do setor espera ter um nível de liquidez satisfatório no próximo trimestre e 10%, até, 

bom; cerca de 61% considera ter um nível de dívidas de clientes privados ou do Estado num nível satisfatório ou 

bom, enquanto cerca de 20% a 30% considera deter um nível bom de dívidas, quer a nível de clientes privados, 

quer do Estado.  

 

1.5 

 
 

Apenas três empresas afirmam ter recorrido ao financiamento bancário no 3º trimestre, considerando outras duas 

delas fazê-lo no próximo trimestre. Mas cerca de 80% das empresas da amostra continua a não ter intenção de 

recorrer ao financiamento bancário no próximo trimestre. 
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1.6 

 
 

 

Relativamente ao emprego qualificado, cerca de 28% das empresas procuram emprego qualificado e não 

qualificado neste trimestre, aumentando um pouco a procura de emprego qualificado no próximo. A quase 

totalidade das empresas não fez, nem prevê fazer despedimentos até final do ano. 

 

1.7 

 
 

Relativamente à atividade, a esmagadora maioria das empresas esteve em pleno funcionamento durante o 3º 

trimestre e prevê continuar. Apenas três empresas reportaram ter estado em funcionamento parcial no 3º 

trimestre e uma com suspensão temporária, situações que desaparecem completamente com a entrada no último 

trimestre do ano. 
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2. CONJUNTURA PORTUGUESA 

 

Principais indicadores 
2020  

 

PIB (%) -8,1 

Taxa de inflação (%) 0,0 

Consumo Privado -6,2 

Consumo Público 1,2 

FBCF -4,7 

Exportações -19,5 

Importações -12,4 

Taxa de desemprego 7,5 

 
Fonte: BdP - outubro 2020 

 
 

 

Segundo as previsões do Banco de Portugal, o confinamento foi menos penalizador do que se pensava. A economia 

deverá cair 8,1% (e não 9,5%) e o desemprego fica pelos 7,5%. No primeiro semestre terá havido uma queda de 

9,4% em comparação com o mesmo período do ano passado e na segunda metade do ano, o BdP espera uma 

recuperação, “que se traduz numa variação homóloga de - 6,8%”. 

 
“O comportamento da economia portuguesa acompanhou a evolução do PIB da área do euro”, que diminuirá 8,0% 

em 2020, também menos do que se esperava, de acordo com as projeções do Banco Central Europeu. 

A contração da atividade em 2020 estará associada a uma queda nas horas trabalhadas e a uma redução do 

emprego de 2,8%, inferior à queda de 4,5% projetada em junho”.  

 

As exportações de bens e serviços devem cair 19,5% em 2020, mais do que a quebra nas importações, que ainda 

assim diminuem 12,4%. É esperada ainda uma queda no consumo privado, de 6,2%, com “forte aumento da taxa 

de poupança no primeiro semestre, que será gradualmente revertida na segunda metade do ano”, e um aumento 

do consumo público em 1,2%. 

O Banco de Portugal admite que “as perspetivas de curto prazo para a economia portuguesa continuam rodeadas 

de incerteza”. Além disso, ressalva que “não é de excluir que o prolongamento da crise pandémica cause uma 

retração na recuperação da despesa e da oferta,” pelo que “as políticas económicas nacionais e supranacionais 

continuarão a exercer um papel fundamental no processo de recuperação sustentável”. 

Relativamente a Portugal, as previsões ainda não atualizadas de junho, do FMI (quadro do capítulo seguinte), 

apontam para uma quebra do PIB de 10% em 2020 e um crescimento de 6,5% em 2021. O texto do FMI sugere que 

esta pior cenário para Portugal em 2020 está relacionado com a importância do turismo e a perspetiva de que as 

medidas de distanciamento social e os receios de contágio influenciem negativamente a mobilidade. 
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3. CONJUNTURA INTERNACIONAL 

PIB 2020 2021 

MUNDO  -4,4 5,2 

EUA  -4,3 3,1 

UE – ZONA EURO -8,3 5,2 

Alemanha -6,0 4,2 

França -9,8 6,0 

Espanha -12,8 7,2 

Itália -10,6 5,2 

Reino Unido -9,8 5,9 

PORTUGAL -10,0 6,5 

Angola -4,0 3,0 

Brasil -5,8 2,8 

China 1,9 8,2 

India -10,3 8,8 

Japão -5,3 2,3 

Rússia -4,1 2,8 

Fonte: WEO FMI – Outubro 2020 

Também as previsões para a economia mundial registaram uma revisão em alta, projetando o FMI uma contração 

de 4,4% para 2020, uma melhoria face aos 4,9% projetados em junho. Já para 2021, o ajuste de 5,4% para 5,2%, 

denota a previsão de uma recuperação económica mais lenta, refletindo "a queda mais moderada projetada para 

2020 e coerente com as expectativas persistentes de distanciamento social". 

De todas as grandes economias mundiais, a China será a única a crescer em 2020, com uma variação de 1,9%. 

Para as maiores economias da zona euro, o FMI prevê também uma forte contração em 2020 devido à pandemia 

de covid-19 e uma recuperação em 2021. 

A Alemanha, espera uma recessão de 6% em 2020 e uma recuperação de 4,2%, e uma taxa de desemprego de 

4,2%. Para França, o FMI estima uma quebra de 9,8% da economia em 2020 e uma subida de 6% em 2021, com 

subida do desemprego para 8,9% em 2020 e 10,2% em 2021. Relativamente a Itália, a instituição estima a segunda 

maior queda do PIB da zona euro, de 10,6% em 2020, recuperando para um crescimento de 5,2% em 2021. O 

desemprego em Itália deverá atingir os 11% em 2020, subindo para os 11,8% em 2021. A maior queda do PIB da 

zona euro deverá ser, segundo o FMI, a de Espanha, que aponta para uma recessão económica de 12,8% em 2020 

e uma recuperação de 7,2% em 2021. 

Não obstante a melhoria das perspetivas de crescimento económico a nível mundial, o FMI alertou que a crise 

económica provocada pela pandemia do COVID19 terá impacto mais intenso nos países dependentes do turismo e 

do petróleo, recomendando que os países adotem políticas de requalificação de trabalhadores dos setores do 

turismo para o setor do e-commerce, apostem em projetos de energias verdes para autossustentabilidade das 

economias, e procurem garantir a manutenção dos rendimentos. 

 
Serviço de Economia e Associativismo 

ANIMEE 
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1  COMISSÃO EUROPEIA LANÇA NOVO PLANO DE AÇÃO PARA A UNIÃO ADUANEIRA 

O objetivo é tornar as alfândegas da UE mais inteligentes, inovadoras e eficazes. O plano de ação apresentado hoje 

inclui uma série de iniciativas em domínios como a gestão dos riscos, a gestão do comércio eletrónico, a promoção 

do cumprimento das regras e a atuação das autoridades aduaneiras como uma entidade única. Fonte: CIP 

 

1.2 COMUNICAÇÃO DA CE SOBRE O NOVO ESPAÇO EUROPEU DA INVESTIGAÇÃO E DA INOVAÇÃO  

Nela são definidos quatro objetivos estratégicos: (i) dar prioridade aos investimentos e às reformas no domínio da 

investigação e da inovação, previsto em programas como o Horizonte Europa, a política de coesão e o Next 

Generation EU; (ii) melhorar o acesso dos investigadores a instalações e infraestruturas de excelência; (iii) transferir 

os resultados para a economia, através do desenvolvimento de planos tecnológicos comuns com a indústria ou o 

desenvolvimento de um quadro de ligação em rede; (iv) reforçar a mobilidade dos investigadores e a livre circulação 

dos conhecimentos e tecnologias. Para atingir estes objetivos, a Comissão propõe 14 ações e ainda a realização 

do Fórum Europeu para a Transição e de um Pacto para a Investigação e a Inovação na Europa.   

 

1.3  CONSULTA PÚBLICA SOBRE SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO  

A Comissão lançou uma consulta para avaliar a disponibilidade de capacidade do setor privado dos seguros de 

crédito à exportação em operações garantidas a curto prazo para todas as exportações para os países enumerados 

como «países de risco comercial» na Comunicação sobre o crédito à exportação em operações garantidas a curto 

prazo, de 2012. A consulta surge após decisão da Comissão de 27 de março de 2020 de retirar todos os países da 

lista de países com risco, com riscos negociáveis até 31 de dezembro de 2021. Em função dos resultados da 

consulta, a Comissão poderá decidir prolongar a decisão, para além de dezembro de 2020. Fonte: CIP. 

 

1.4 MECANISMO DE ANÁLISE AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO NA UE OPERACIONAL A PARTIR DE 11 

DE OUTUBRO 

A Comissão e os estados-membros finalizaram um quadro operacional que permite a aplicação do regulamento 

adotado em 2019, sobre a análise dos investimentos diretos estrangeiros na UE. Os estados-membros e a Comissão 

terão, agora, mais instrumentos para monitorizar o investimento direto estrangeiro na UE, entre os quais, a troca de 

informação e análise, pelo estabelecimento de pontos focais nos estados e na Comissão, a lista atualizada dos 

projetos e programas do interesse da União. O objetivo deste regulamento é preservar os interesses estratégicos 

da Europa, mantendo simultaneamente o mercado da UE aberto ao investimento. Fonte: CIP  

 

1.5 COMISSÃO IMPÕE NOVOS DIREITOS ANTIDUMPING SOBRE IMPORTAÇÕES DE AÇO 

Nomeadamente, determinadas chapas e rolos de aço inoxidável laminados a quente, provenientes da Indonésia, da 

China e de Taiwan. A UE irá cobrar direitos adicionais de 17,3% sobre as importações provenientes da Indonésia, 

até 19% sobre as importações provenientes da China e até 7,5% sobre as importações provenientes de Taiwan. A 

decisão surge no seguimento de uma investigação da Comissão sobre os estragos que o dumping tem causado à 

indústria europeia. Fonte: CIP 

 

  

http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IK
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IL
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IN
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IO
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IP
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IQ
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IR
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IR
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IS
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IV
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IW
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IW
http://mkt.cip.org.pt/go/20-b6b24ec2c2f1dd843359c0-414bd5b23920822e012b74da5ae11e1N9Te6XKeawe1IX
http://mkt.cip.org.pt/go/776da26fe14aa5dd07c-20687-31ad70fdd5dbcbfe012b74da5ae11e1N9Te7fqeaHe1J9
http://mkt.cip.org.pt/go/776da26fe14aa5dd07c-20687-31ad70fdd5dbcbfe012b74da5ae11e1N9Te7fqeaHe1Ja
http://mkt.cip.org.pt/go/776da26fe14aa5dd07c-20687-31ad70fdd5dbcbfe012b74da5ae11e1N9Te7fqeaHe1Jf
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1.6 COMISSÃO LANÇA PORTAL ACCESS2MARKETS 

A Comissão lançou o portal “Access2Markets” que tem o objetivo de apoiar as empresas com informação útil sobre 

a elegibilidade dos seus produtos para a redução de direitos aduaneiros e sobre outros requisitos, no âmbito da 

exportação para os países da UE e para mais de 120 mercados de exportação em todo o mundo. Fonte: CIP 

 

1.7 COMISSÃO DECIDE ALARGAR QUADRO TEMPORÁRIO RELATIVO A MEDIDAS DE AUXÍLIO ESTATAL 

para continuar a apoiar empresas com prejuízos significativos. O Quadro temporário, cuja vigência estava prevista 

para 31 de dezembro de 2020, será prorrogado por 6 meses, até 30 de junho 2021 (com exceção das medidas de 

recapitalização que são prorrogadas por 3 meses, até 30 de setembro de 2020). Para o caso das empresas que 

tiveram uma diminuição de 30% do volume de negócios, em comparação com o mesmo período de 2019, o Estado 

poderá atribuir uma compensação temporária para uma parte dos seus custos, até aos €3 milhões. As novas 

medidas prevêem, ainda, a saída do Estado do capital das empresas de que era acionista antes da recapitalização 

e a prorrogação, até 30 de junho de 2021, da retirada temporária de todos os países da lista dos países com “riscos 

negociáveis”, no contexto da Comunicação relativa ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas a 

curto prazo. Fonte: CIP 

 

1.8 OMC CONFIRMA DIREITO DA UE DE APLICAR MEDIDAS DE RETALIAÇÃO SOBRE IMPORTAÇÕES 

PROVENIENTES DOS EUA, como contramedida às subvenções ilegais à empresa norte-americana Boeing, pelos 

EUA. A decisão, permite à UE aumentar os direitos aduaneiros, sobre um valor máximo de $4 mil milhões, de 

importações norte-americanas. Fonte: CIP 

 
1.9 ORÇAMENTO DE ESTADO APROVADO NA GENERALIDADE 

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado na generalidade a 28 de outubro. O Orçamento baixa à 

especialidade e os partidos têm até dia 13 de Novembro para apresentar propostas de alteração. A votação final 

global está marcada para o dia 26 de Novembro. No Site da Assembleia da Républica encontra-se disponível a 

Proposta do Orçamento de Estado para 2021 e o respetivo Relatório. Fonte: CIP 

 
1.10 PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PARA 2030 

Estão disponíveis para consulta no site do Governo a versão preliminar do Plano de Recuperação e Resiliência - 

Recuperar Portugal 2021-2026, entregue à Presidente da Comissão Europeia, no dia 15 de outubro, bem como o 

documento de Apresentação do Programa Nacional de Investimentos para 2030. Fonte: CIP 

 

1.11 COMISSÃO LANÇA CONSULTA PÚBLICA SOBRE REGULAMENTO DA UE PARA OS FUNDOS 

EUROPEUS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO (FEILP) 

Este Regulamento estabelece o quadro de investimentos de longo prazo em empresas e projetos a nível da UE. Os 

FEILP visam aumentar o financiamento disponível para as empresas que procuram capital de longo prazo para 

projetos em domínios diversos como a energia, transportes, infraestruturas, entre outros. O objetivo da consulta é 

melhorar o quadro dos FEILP, reforçar a sua atratividade e aumentar o número de fundos (atualmente existem 27 

FEILP na UE) e o investimento global na economia real. A consulta estará aberta até 19 de janeiro 2021 aos sócios 

e a aquisição de ações ou quotas próprias, por parte das entidades beneficiárias, determina a cessação dos efeitos 

desta medida). Fonte: CIP   

http://mkt.cip.org.pt/go/3a420f9bea730-269--3b4375f027208b81-d1f81e012b74da5ae11e1N9Te7uGeaUe1K5
http://mkt.cip.org.pt/go/3a420f9bea730-269--3b4375f027208b81-d1f81e012b74da5ae11e1N9Te7uGeaUe1K6
http://mkt.cip.org.pt/go/3a420f9bea730-269--3b4375f027208b81-d1f81e012b74da5ae11e1N9Te7uGeaUe1K7
http://mkt.cip.org.pt/go/3a420f9bea730-269--3b4375f027208b81-d1f81e012b74da5ae11e1N9Te7uGeaUe1Kf
http://mkt.cip.org.pt/go/3a420f9bea730-269--3b4375f027208b81-d1f81e012b74da5ae11e1N9Te7uGeaUe1Kf
http://mkt.cip.org.pt/go/3a420f9bea730-269--3b4375f027208b81-d1f81e012b74da5ae11e1N9Te7uGeaUe1Kg
http://mkt.cip.org.pt/go/4033518aeb597bd-9f00bc889a8d06cb7dd3a1985e5da73-c807e12e1N9Te7vreaYe1Kt
http://mkt.cip.org.pt/go/4033518aeb597bd-9f00bc889a8d06cb7dd3a1985e5da73-c807e12e1N9Te7vreaYe1Ku
http://mkt.cip.org.pt/go/89b88b0fedb4a162dad78072a-6a91-407f0b21a3e012b74da5ae11e1N9Te6DXeale10a
http://mkt.cip.org.pt/go/4033518aeb597bd-9f00bc889a8d06cb7dd3a1985e5da73-c807e12e1N9Te7vreaYe1Kv
http://mkt.cip.org.pt/go/4033518aeb597bd-9f00bc889a8d06cb7dd3a1985e5da73-c807e12e1N9Te7vreaYe1Kv
http://mkt.cip.org.pt/go/dddb26-4ead28a2b4d-8-593f69-d7-034f951f8-e5da73-c807e12e1N9Te7CNeaZe1KD
http://mkt.cip.org.pt/go/3c85968ae8dc40a0-04-987df4cc13d5d9a103725e012b74da5ae11e1N9Te7HFeb1e1KI
http://mkt.cip.org.pt/go/3c85968ae8dc40a0-04-987df4cc13d5d9a103725e012b74da5ae11e1N9Te7HFeb1e1KJ
http://mkt.cip.org.pt/go/3c85968ae8dc40a0-04-987df4cc13d5d9a103725e012b74da5ae11e1N9Te7HFeb1e1KJ
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 

 
2.1 APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA DE ATIVIDADE 

O IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional disponibiliza na sua página um conjunto de perguntas 

frequentes sobre a “Medida Apoio Extraordinário relativo à Retoma Progressiva de Atividade em empresas em 

situação de crise empresarial com redução temporária do período normal de trabalho”. Recorda-se que o referido 

apoio foi criado pelo Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de 

outubro, e consiste num apoio financeiro atribuído ao empregador, criado para apoiar a manutenção dos postos de 

trabalho em empresas em situação de crise empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho 

(PNT) de todos ou alguns dos seus trabalhadores e destinado exclusivamente ao pagamento da compensação 

retributiva dos trabalhadores abrangidos pela redução. Aceda às Perguntas Frequentes aqui. 

Novo prazo de entrega - entre 29 e 31 de outubro. 

 

Ainda sobre a referida Medida, a Segurança Social disponibiliza informação na sua página referindo que “a partir 

de 29 de outubro passará a ser possível as entidades empregadoras apresentarem o pedido de apoio para o próprio 

mês e para o mês anterior”. Assim, entre o dia 29 de outubro e o dia 31 de outubro, será possível às entidades 

empregadoras apresentarem o apoio para o mês de setembro de 2020. Também será possível requerer o pedido 

de apoio para os novos intervalos de variação de quebra de faturação previstas no DL 46-A/2020, de 30 de julho, 

introduzidas pelo DL 90/2020, de 19 de outubro. Caso já tenha requerido o mês de outubro e pretenda alterar a 

variação da quebra de faturação terá de anular o pedido introduzido e apresentar um novo. O apoio, com redução 

temporária do período normal de trabalho, tem a duração de um mês civil, sendo prorrogável mensalmente até 31 

de dezembro de 2020. Saiba mais aqui. 

 

2.2 DGERT - TELETRABALHO NO CONTEXTO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

A DGERT criou recentemente uma Divisão de Promoção do Diálogo Social, que visa contribuir de uma forma mais 

eficiente para a divulgação de informação nacional e internacional relativa à contratação coletiva e relações bilaterais 

entre parceiros sociais, publicando pequenos fascículos informativos sobre temas específicos considerados 

relevantes para as relações de trabalho.  

O primeiro fascículo, intitulado “Teletrabalho no contexto da negociação coletiva” reúne informação sobre 

Legislação que o regulamenta, Trabalhadores abrangidos ou potencialmente abrangidos e Cláusulas constantes de 

IRCT publicados entre 2019 e setembro de 2020 que regulam o regime de teletrabalho. Aceda ao Documento aqui. 

 

2.3 COVID-19 - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TESTES PARA SARS-COV-2 

Considerando as atuais recomendações da Comissão Europeia, do European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC)1 e OMS2, e no intuito de formalizar em Portugal uma Estratégia Nacional de Testes para SARS-

CoV-2 que, sustentada na melhor evidência científica disponível, contribua para a proteção da Saúde Pública e para 

mitigar o impacto da pandemia nos serviços de saúde e nas populações mais vulneráveis, a Direção-Geral da Saúde 

emitiu a Norma 019/2020, de 26/10/2020 – “Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2,” que contempla a 

utilização de testes rápidos, que produzirá efeitos às 00:00 do dia 9 de novembro de 2020. Aceda à Norma 19/2020 

aqui 

https://dre.pt/application/file/a/139239694
https://dre.pt/application/file/a/145714297
https://www.iefp.pt/documents/10181/702348/FAQ22out.pdf/1a54962c-5297-4a57-b4a9-b39bf68389f1
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoio-extraordinario-a-retoma-progressiva-setembro
https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2020/10/DGERT-Teletrabalho-em-FOCO-1-de-2020.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
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2.4 LOCAIS DE TRABALHO SAUDÁVEIS: ALIVIAR A CARGA 2020-2022 

A Semana Europeia da Segurança e Saúde no Trabalho, realizada anualmente no mês de outubro, marcou o 

lançamento oficial da campanha da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho: “Locais de Trabalho 

Saudáveis: aliviar a carga 2020-2022”. A campanha, centrada nas lesões musculosqueléticas (LME), pretende 

chamar a atenção para um dos problemas de saúde relacionados com o trabalho mais comuns na Europa. Cerca 

de três em cada cinco trabalhadores da União Europeia apresentam queixas relativas a LME, de acordo com os 

dados do sexto inquérito europeu sobre as condições de trabalho. As LME relacionadas com o trabalho são 

perturbações das estruturas corporais, tais como músculos, articulações e tendões, que são provocadas ou 

agravadas principalmente pelo trabalho ou pelos efeitos do ambiente de trabalho direto. Podem ser altamente 

prejudiciais para a qualidade de vida e capacidade de trabalho de uma pessoa, sendo uma das causas mais comuns 

de deficiência, baixa por doença e reforma antecipada. Aceda à Campanha aqui. 

 

2.5 RESSURGIMENTO DO CORONAVÍRUS: COMISSÃO REFORÇA MEDIDAS PARA MELHORAR A 

PREPARAÇÃO E A RESPOSTA EM TODA A UE  

A Comissão Europeia lançou um conjunto de medidas que deverão contribuir para limitar a propagação do 

coronavírus, salvar vidas e tornar o mercado interno mais resiliente. Concretamente, as medidas visam esclarecer 

as formas de propagação do vírus e a eficácia da resposta, realizar testes bem direcionados, aperfeiçoar o rastreio 

de contactos, melhorar os preparativos para as campanhas de vacinação e preservar o acesso a produtos 

essenciais, como o equipamento de vacinação, mantendo simultaneamente a circulação das mercadorias no 

mercado único e promovendo viagens seguras. A comunicação da Comissão define os próximos passos em 

domínios fundamentais, permitindo reagir de forma mais eficaz ao combate ao COVID-19, como sejam: 

  
- Melhorar o fluxo de informação para permitir a tomada de decisões informadas, garantindo informações 

precisas, completas, comparáveis e oportunas sobre dados epidemiológicos, testes, rastreio de contactos e 

vigilância da saúde pública; 

- Estabelecimento de testes mais rápidos e eficazes, pois são um dos principais instrumentos disponíveis para 

travar a propagação do coronavírus. A fim de promover uma abordagem comum e testes fiáveis, a Comissão adotou 

uma recomendação sobre estratégias de teste da COVID-19, que também contempla os testes rápidos de antigénio; 

- Utilização plena das aplicações de alerta e rastreio de contactos além-fronteiras, pois contribuem para 

quebrar as cadeias de contágio; 

- Vacinação eficaz, negociando acordos com os produtores de vacinas, para que estas sejam disponibilizadas; 

- Comunicação eficaz aos cidadãos, essencial para que as medidas de saúde pública surtam efeito; 

- Garantir a disponibilidade de medicamentos e equipamentos médicos essenciais; 

- Facilitar viagens seguras, apelando aos Estados-Membros para que apliquem plenamente a recomendação 

adotada pelo Conselho relativa a uma abordagem comum e coordenada das restrições à livre circulação.  

- Alargamento dos corredores verdes ao transporte ferroviário. Saiba mais aqui. 

 
Aceda à Comunicação da Comissão aqui. 
  

https://osha.europa.eu/pt/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://healthy-workplaces.eu/pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1986
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:687:FIN&from=EN
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

 
3.1 MATÉRIAS-PRIMAS ESSENCIAIS 

A 3 de setembro, a Comissão Europeia publicou um novo Plano de Ação da UE sobre Matérias-Primas Essenciais, 

a Lista de Matérias-Primas Essenciais para 2020 e um estudo prospetivo sobre matérias-primas essenciais para 

tecnologias e setores estratégicos (perspetivas para 2030 e 2050). A lista destas matérias-primas foi atualizada – 

tem agora 30 matérias-primas essenciais. O lítio, que é essencial para uma mudança para a e-mobilidade, foi 

adicionado à lista pela primeira vez. O Plano visa: 

• desenvolver cadeias de valor resilientes para os ecossistemas industriais da UE; 

• reduzir a dependência da Europa de matérias-primas essenciais primárias por meio do uso circular de recursos, 

produtos sustentáveis e inovação; 

• fortalecer o abastecimento doméstico de matérias-primas na UE; 

• diversificar o abastecimento de países terceiros e eliminar as distorções do comércio internacional, respeitando 

plenamente as obrigações internacionais da UE. 

 
Para atingir estes objetivos, a Comunicação apresenta dez ações concretas, entre as quais: 

• Estabelecimento de uma Aliança Europeia de Matérias-Primas, centrada nas necessidades mais prementes, 

nomeadamente para aumentar a resiliência da UE nas cadeias de valor de terras raras e magnéticas, visto que isto 

é vital para a maioria dos ecossistemas industriais da UE (nomeadamente energias renováveis, defesa e espaço); 

• Identificação de projetos de mineração e processamento na UE que podem estar operacionais até 2025; 

• Promoção da utilização do programa de observação da Terra da UE, Copernicus, para melhorar a exploração de 

recursos, as operações e a gestão ambiental pós-encerramento; 

• Apoio à investigação e inovação através da Horizon Europe, especialmente em novas tecnologias de mineração e 

processamento, substituição e reciclagem; 

• Desenvolvimento de critérios de financiamento sustentáveis para os setores de mineração e extração até o final 

de 2021; 

• Mapeamento do potencial de matérias-primas essenciais secundárias da UE para identificar projetos de 

recuperação viáveis até 2022; 

• Estabelecimento de parcerias internacionais estratégicas para garantir o abastecimento de matérias-primas 

essenciais não encontradas na Europa. Parcerias-piloto com o Canadá, países africanos interessados e vizinhos da 

UE terão início em 2021. Nestes e noutros fóruns de cooperação internacional, a Comissão promoverá práticas 

mineiras sustentáveis e responsáveis e transparência. 

 

3.2 COMUNICADO IEP – REVESTIMENTO DE COBRE  

O IEP, parceiro da ANIMEE, como Organismo de Normalização Sectorial coordena perto de cinco dezenas de 

Comissões Técnicas de Normalização Eletrotécnica (CTE).Para além de elaborarem as normas portuguesas (NP) 

do sector elétrico e de participarem na elaboração das normas europeias (Cenelec) e internacionais (IEC), as CTE 

emitem pareceres técnicos sobre assuntos da sua competência específica e produzem documentos que auxiliam 

os profissionais e as empresas a terem cada vez mais qualidade e eficiência no seu trabalho. Uma dessas 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
https://erma.eu/about-us/join-erma/
https://www.iep.pt/
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Comissões, a CTE 81 acompanha os trabalhos desenvolvidos pelo Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica 

(CENELEC) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) na área da proteção contra descargas atmosféricas 

e seus efeitos. Nesse âmbito, vem por este meio efetuar esta comunicação que pretende clarificar as dúvidas 

existentes no mercado sobre a utilização de elétrodos de terra em aço cobreado. 

 
3.3 ENCPE 2020 

Foi publicado o Manual relativo aos Critérios de contratação pública ecológica para conceção, construção e 

gestão de edifícios de escritórios, que constitui mais um marco na implementação da Estratégia Nacional para 

as Compras Públicas Ecológicas 2020, adotada pela RCM n.º 38/2016, de 29 julho de 2016. Os critérios têm como 

objetivo ajudar os organismos públicos na aquisição de produtos, serviços e obras com impacte ambiental reduzido 

e são elaborados de modo a poderem ser integrados nas peças do procedimento contratual de aquisição. 

Aceda aqui ao manual. 

 
3.4 CONSULTA DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS (CONT.) 

Prevê-se que nos próximos meses seja discutido no Fórum Consultivo de Ecodesign e Etiquetagem Energética a 

iniciativa em referência, i.e., a iniciativa da Comissão sobre   produtos sustentáveis, conforme já informado na 

Newsletter ANIMEE de setembro. Esta iniciativa da Comissão Europeia continua em consulta através da plataforma 

“Have your say”, aqui. A ANIMEE deu a sua contribuição a nível europeu, com conhecimento à DGEG – veja aqui.  

 

3.5 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

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

• Decreto-Lei n.º 79/2020, de 01 de outubro, relativo ao prolongamento da aplicação do mecanismo de 

alisamento do custo da energia adquirida a produtores em regime especial 

 
• Portaria n.º 233/2020, de 02 de outubro, que revoga a Portaria n.º 251/2012, de 20 de agosto, que estabelece 

o regime de atribuição de incentivos à garantia de potência disponibilizada pelos centros eletroprodutores 

ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) 

 
• Decreto-Lei n.º 86/2020, de 14 de outubro, que transpõe diversas diretivas relativas aos veículos em fim de 

vida e à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico 

 
• Portaria n.º 247/2020, de 19 de outubro, que a4ltera o Regulamento Específico do Domínio da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro 

  
• Decreto-Lei n.º 92/2020, de 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão de resíduos 

https://dre.pt/application/file/a/146244677 

 

Aumento da taxa de deposição de resíduos em aterro 

• Declaração de Retificação n.º 40-C/2020, de 27 de outubro, que retifica o Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de 

agosto, que estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime 

jurídico e procede à transposição da Diretiva 2019/692 

 

https://www.iep.pt/wp-content/uploads/2020/07/IEP-Comunicado.pdf
https://encpe.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/Criterios%20Final%20GT1_ENCPE_AMS.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative/F825279
https://dre.pt/application/file/a/144153254
https://dre.pt/application/file/a/144153254
https://dre.pt/application/file/a/144454781
https://dre.pt/application/file/a/144454781
https://dre.pt/application/file/a/144454781
https://dre.pt/application/file/a/145346786
https://dre.pt/application/file/a/145346786
https://dre.pt/application/file/a/145714300
https://dre.pt/application/file/a/145714300
https://dre.pt/application/file/a/146244677
https://dre.pt/application/file/a/146244677
https://dre.pt/application/file/a/146805420
https://dre.pt/application/file/a/146805420
https://dre.pt/application/file/a/146805420
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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: 

• Energia:  

Decisão de Execução (UE) 2020/1436 do Conselho, de 12 de outubro de 2020, que autoriza a Alemanha a 

aplicar uma taxa reduzida de imposto à eletricidade diretamente fornecida às embarcações atracadas nos 

portos, em conformidade com o artigo 19.o da Diretiva 2003/96/CE 

Retificação da Decisão de Execução (UE) 2020/1436 do Conselho, de 12 de outubro de 2020, que autoriza a 

Alemanha a aplicar uma taxa reduzida de imposto à eletricidade diretamente fornecida às embarcações 

atracadas nos portos, em conformidade com o artigo 19.o da Diretiva 2003/96/CE  

Decisão de Execução (UE) 2020/1479 da Comissão, de 14 de outubro de 2020, que estabelece as listas de 

prioridades para a elaboração de códigos de rede e de orientações para o setor da eletricidade no período 

de 2020-2023 e para o setor do gás em 2020 

• Radiofrequência:  

Decisão de Execução (UE) 2020/1426 da Comissão, de 7 de outubro de 2020, relativa à utilização 

harmonizada do espetro de radiofrequências na faixa de frequências de 5 875 -5 935 MHz para aplicações 

relacionadas com a segurança no domínio dos sistemas inteligentes utilizados nos transportes (SIT) e que 

revoga a Decisão 2008/671/CE ; 

Decisão de Execução (UE) 2020/1562 da Comissão, de 26 de outubro de 2020, que altera a Decisão de 

Execução (UE) 2020/167 no que diz respeito às normas harmonizadas para certos equipamentos de rádio 

em relação com sistemas avançados de guiamento e controlo de movimentos no solo, radares primários de 

vigilância, recetores de radiodifusão sonora, equipamentos de telecomunicações móveis internacionais e 

sistemas de rádio fixos; 

 • REACH: Regulamento de Execução (UE) 2020/1435 da Comissão, de 9 de outubro de 2020, sobre as 

obrigações impostas aos registantes de atualizarem os seus registos no âmbito do Regulamento (CE) 

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

dos produtos químicos (REACH) 

•Transporte de mercadorias:  

Decisão (UE) 2020/1421 do Conselho, de 1 de outubro de 2020, que estabelece a posição a adotar em nome 

da União Europeia no que se refere às alterações aos anexos do Acordo Europeu relativo ao Transporte 

Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) e aos regulamentos anexos ao Acordo Europeu 

relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior (ADN); 

Decisão (UE) 2020/1494 do Conselho, de 12 de outubro de 2020, relativa à posição a tomar, em nome da 

União Europeia, no âmbito do Comité de Gestão da Convenção Aduaneira relativa ao Transporte 

Internacional de Mercadorias ao abrigo de Cadernetas TIR no que respeita algumas propostas de alterações 

à Convenção TIR 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1436R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1436R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1436R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1479&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1479&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1479&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1562&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1562&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1562&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1562&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1562&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1435&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1435&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1435&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1435&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1421&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1421&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1421&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1421&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1494&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1494&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1494&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1494&from=PT
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4. Vida Associativa 

4.1 Normas Harmonizadas: o impasse 

 

 
 
Durante o diálogo multilateral do CEN / CENELEC em 19 de outubro, o Diretor-Geral da Business Europe, Markus 

J. Beyrer, reiterou a necessidade de resolver problemas com a governança de normas harmonizadas, que são 

fundamentais para o funcionamento do Mercado Único e as transições verdes e digitais. "Embora eu tenha 

esperança de que possamos resolver esse problema, uma mudança de abordagem por parte da Comissão Europeia 

é necessária. Já conversamos há muito tempo. Vamos usar o impulso político que temos agora e seguir em frente", 

é o seu lema. Kerstin Jorna, Diretora Geral da DG Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PMEs da 

Comissão Europeia, também participou da discussão, assim como representantes dos membros do CEN / 

CENELEC e partes interessadas da sociedade na normalização. Trata-se de uma questão que preocupa os 

industriais cada vez mais e que continua por estar resolvida. Veja aqui a declaração suportada por inúmeras 

associações a chamar a atenção para a questão da publicação “oficial” das normas.  

 

4.2 Intergrupo para uma Indústria Europeia Competitiva e Investimentos Sustentáveis e de Longo 

Prazo 

 

 

Teve lugar a 26 de outubro, em live streaming, a Reunião do Intergrupo para uma Indústria Europeia Competitiva e 

Investimentos Sustentáveis e de Longo Prazo, organizada pela Orgalim - Europe’s Technology Industries. 

A ANIMEE divulgou e assistiu a esta reunião onde foram discutidos os passos prioritários a dar no sentido de criar 

uma Europa mais verde, mais digital e mais resiliente, por forma a recuperar desta crise sem precedentes. Ao longo 

de toda a sessão foi frisada a importância de, num futuro muito próximo, serem feitos os investimentos certos nos 

setores e projetos que efetivamente têm potencial para contribuir para aqueles objetivos e para a recuperação 

económica da Europa. A reunião contou com a intervenção de Frans Timmermans, Vice-Presidente Executivo para 

o Acordo Verde Europeu, da Comissão Europeia. Assista à sessão em diferido aqui.  

https://www.businesseurope.eu/policies/industrial-policy
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2020-01-27_industry_joint_statement_-_new_deal_for_single_market_and_eu_standards.pdf
https://orgalim.eu/
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/3603855378953045772/4672989699786594827/mjoaosantos@animee.pt?registrantKey=1789660093766667534&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
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III. CALENDÁRIO FISCAL 

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

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

pela facilidade de visualização no tempo das várias obrigações fiscais. 

 

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

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

mencionados. 

 

Aconselhamos também a consulta do último Boletim Informativo da AT (Julho-Setembro). 

 

Apoio ao Contribuinte 

 

Informação Fiscal e Aduaneira 

 

Agenda Fiscal 

 

 

 

 

 

           

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_decl.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_07.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home/Paginas/homepage.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/obrigacoes.aspx

