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I. EM DESTAQUE  

Análise do Comércio Externo 
do Setor Elétrico e Eletrónico 
Janeiro – Junho 2020 
 
 
 

1. Análise da Economia Portuguesa – Balança Comercial 

No período Janeiro-Junho de 2020, as exportações portuguesas diminuíram -17,1% em relação ao mesmo período 

do ano anterior, bem como as importações, que evidenciam um decréscimo de -19,7% relativamente ao período 

homólogo. Continuam a fazer-se sentir os efeitos da pandemia, agora de forma generalizada, tendo sido o comércio 

intracomunitário e extracomunitário afetados de igual forma. Deste modo, verificamos decréscimos de -13,2% e -

15,1%, nas exportações intra-UE e para países terceiros, respetivamente; também as importações comunitárias 

foram atingidas em cerca de -20,0% e as compras de países terceiros diminuíram -18,5%.  

 
 

 
JAN JUN 

2020 

JAN JUN 

2019 

 

∆ % 

Total    

Exportação (Saídas) 25174 30357 -17,1% 

Importação (Entradas) 32633 40658 -19,7% 

UE    

Exportação 20402 23515 -13,2% 

Importação 24806 30998 -20,0% 

Países Terceiros    

Exportação 5812 6842 -15,1% 

Importação 7948 9751 -18,5% 
 

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 segundo trimestre 

de 2020, em termos homólogos.  

 

Grupos de Produtos com melhor comportamento: 

                 GRUPOS DE  

                  PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Bens ne noutra categ -1,8 Produtos Alimentares e Bebidas -10,7 

Produtos Alimentares e Bebidas -3,6 Bens consumo ne noutra categ -14,8 

Máq, o. bens de capital e s. acess -21,0 Fornec. industriais ne noutra categ -25,1 
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Bens ne noutra categ é o grupo menos atingido a nível das exportações (-1,8%) neste trimestre e em termos 

homólogos, logo secundado por Produtos Alimentares e Bebidas (-3,6%), e que também apresenta o “melhor” 

comportamento a nível das importações. De forma mais acentuada, manifestam-se as quebras em Fornec. 

industriais ne noutra categ (-25,1%) e Máq, o. bens de capital e s. acessórios (-21%). 
 

Grupos de Produtos com pior comportamento: 

 

                  GRUPOS DE  

                   PRODUTOS 

EXPORT.                 GRUPOS DE 

                 PRODUTOS 

IMPORT. 

∆ % ∆ % 

Combustíveis e Lubrificantes -68,4 Combustíveis e Lubrificantes -64,8 

Material de transporte e acessórios -50,0 Material de transporte e acessórios -64,8 

Bens de consumo ne noutra categ -25,3 Fornec. industriais ne noutra categ -25,1 

 

Combustíveis e Lubrificantes é notoriamente o setor mais afetado a nível das exportações (-68,4%) e das 

importações (-64,8%), espelhando a forma como a circulação de pessoas e bens foi afetada com a pandemia. O 

mesmo se pode dizer de Material de transporte e acessórios, com decréscimos de -50,0% e -64,8%, nas 

exportações e importações, respetivamente.  

 

2. Análise do Setor Elétrico e Eletrónico 

O período Janeiro-Junho de 2020 revela uma quebra acentuada das exportações em termos homólogos (-15%) e 

das importações (-13%), e mesmo comparativamente ao 1º trimestre de 2020. Os efeitos da paragem generalizada 

da atividade económica neste segundo trimestre resultam em quebras acentuadas em todos os subsetores, inclusive 

aqueles que se haviam mantido com taxas de crescimento positivas (ainda que baixas), no 1º trimestre.  

A evolução generalizada da pandemia em todo o mundo faz com que todos os países de destino sejam afetados, 

sendo as perdas mais significativas, quer nas exportações, quer nas importações, ao nível da UE e Países Terceiros, 

saindo a ganhar os países asiáticos pela sua contenção pandémica mais rápida e consequente recuperação da 

atividade económica.  

 

2.1 Exportação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A quebra de -15% das exportações do setor, em termos homólogos acusa os efeitos da pandemia em todos os 

subsetores, em que apenas Componentes Eletrónicos conseguem salvaguardar uma taxa de crescimento de 2%, 

em virtude do incremento da digitalização da economia de que já falámos. Todos os outros viram as suas taxas 

negativas e/ou positivas em termos homólogos agravadas, de forma expectável, comparativamente ao trimestre 

anterior: Fios e Cabos Isolados (de -27% para -34%), Cablagens (de -13% para -25%), Máquinas, Equipamentos 

e Aparelhagem Industrial (de -11% para -22%), Lâmpadas e Material p/ Iluminação (de -11% para -21%) e 

Aparelhagem de Instalação (de 11% para -7%). 

Note-se que até setores com boas taxas de crescimento e em áreas de negócio supostamente mais “protegidas”, 

pela ligação ao digital, se ressentiram: é o caso de Eletrónica de Consumo (de 4% para -20%) e 

Telecomunicações, Eletrónica Profissional e Informática (de 15% para -8%).  
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2.2 Importação de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

A nível das Importações do setor, verifica-se um impacto (-13%) e situação semelhante à das Exportações, sendo 

neste caso Acumuladores e Pilhas o único a manter uma taxa de crescimento positiva homóloga de 9%, apesar 

de bastante menor comparativamente à do 1º trimestre (de 19% para 9%).  

 

Assim, verificamos decréscimos acentuados em Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial (de -6% 

para -20%), Cablagens (de 3% para -9%), Componentes Eletrónicos (de 1% para -14%), Lâmpadas e Material 

p/ Iluminação (de 0% para -12%), Aparelhagem de Instalação (de -6% para -19%) e Eletrónica de Consumo (de 

-8% para -20%), e Eletrodomésticos (de -3 para -11%).  

 
 
2.3 Exportação por Zonas Económicas e Países Clientes 

A diminuição global de -13,7% das exportações do setor em termos homólogos sente-se em todos os grupos de 

países de destino e na proporção do seu peso no valor total das exportações. Deste modo, a perda global de -15,3% 

do valor das exportações para a U. Europeia continua a ter expressão na diminuição das exportações para a 

Alemanha (-16%), Espanha (-19%) e Reino Unido (-32%), sendo a França menos afetada (-4%). Foi também 

significativa a perda de exportações para Países Terceiros (-33,7%) e, em menor expressão, para os PALOPs (-

13,6%), com uma quebra de -24% das vendas para Angola. 

 
Saíram a ganhar de forma significativa os países do Sudoeste Asiático (+35,6%), onde sobressaem as variações 

em valor das vendas de Taiwan (43%), Singapura (22,5%), Coreia do Sul (277%) e Malásia (251%). Note-se ainda 

um ligeiro crescimento das vendas em valor para os EUA (3,2%).  

 

 

2.4 Importação por Zonas Económicas e Países Fornecedores 

Na diminuição de -12% das importações da UE, pesaram as perdas em compras da UE em -14,4% onde se 

destacam as diminuições das importações da Alemanha (-22%), Espanha (-8%), França (-14%) e Itália (-14%), 

Holanda (-10%) e Reino Unido (-22%).  

É também notória a diminuição de importações em termos homólogos de fornecedores de Países Terceiros (-

22,7%) e dos EUA (-26%). 

 
À semelhança das exportações, verifica-se um crescimento de 6,8% das compras da segunda zona de maior de 

peso das importações, o Sudoeste Asiático, onde a China mantém o lugar cimeiro com um crescimento homólogo 

de (3,2%), seguida por Taiwan (23,4%).  
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3. Perspetivas 

 

PIB 2019 2020 2021 

MUNDO  2,9 -4,9 5,4 

EUA  2,3 -8,0 4,5 

UE – ZONA EURO 1,2 -10,2 6,0 

Alemanha 0,6 -7,8 5,4 

França 1,3 -12,5 7,3 

Espanha 2,0 -12,8 6,3 

Itália 0,3 -12,8 6,3 

Reino Unido 1,4 -10,2 6,3 

PORTUGAL* 2,2 -9,5 5,2 

Angola 0,0 4,0 0,8 

Brasil 1,1 -9,1 3,6 

China 6,1 1,0 8,2 

India 4,2 -4,5 6,0 

Japão 0,7 -5,8 2,4 

Rússia 1,3 -6,6 4,1 

Fonte: WEO FMI – Junho 2020; *BdP 

 
A constatação de que a quebra do consumo e do investimento está a ser mais acentuada do que o previsto, a 

persistência dos efeitos da pandemia em vários países e os sinais de que a mobilidade das populações e a 

produtividade das empresas vão demorar a voltar aos níveis do passado, levaram a que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) revisse em forte baixa as suas previsões para a economia mundial ainda para 2020 e 2021, em 

Junho de 2020. Nos últimos meses, tem-se igualmente assistido a uma forte revisão em baixa por parte das 

principais instituições mundiais, das estimativas da recessão de 2020, para a generalidade das economias.  

 
Uma queda da economia de quase 5% no mundo e de mais de 10% na zona euro é agora o cenário base do Fundo 

para este ano. E é na Europa que se prevêem as maiores quedas, em particular nos maiores parceiros comerciais 

portugueses, como Espanha, França, Itália e Reino Unido, todos com diminuição do PIB acima dos 10%. 

 
Nos outros pontos do globo, a deterioração das expectativas também é a norma. Nos EUA, a previsão de contração 

da economia este ano passou de 5,9% para 8%. No Reino Unido, de 6,5% para 10,2%. Na Índia, em vez de um 

crescimento de 1,9%, prevê-se agora uma recessão de 4,5%. No Brasil, a previsão de variação negativa do PIB 

passou de 5,3% para 9,1%. E na África subsaariana, a redução do PIB será de 3,2%, em vez dos 1,6% antes 

previstos. 

 

A grande exceção nesta tendência de maior pessimismo é a China, para a qual o FMI deixou as suas previsões 

quase inalteradas: em vez de um crescimento de 1,2% este ano e de 9,2% no próximo, antecipam-se agora taxas 

de crescimento de 1% e 8,2% respetivamente. 
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Para Portugal, como é habitual nestas atualizações intercalares que o FMI faz às suas previsões, não há novos 

números publicados, mas tendo em conta as revisões em baixa feitas à generalidade dos países na Europa, e as 

previsões para Espanha, um país com o qual Portugal tem normalmente uma maior sincronia na evolução da 

economia, o FMI poderá estar a esperar também uma contração do PIB superior a 10%, superior às atuais previsões 

de -9,5% do Banco de Portugal. 

Os responsáveis do FMI explicaram ainda que a revisão que efetuaram nas previsões se deve não só aos dados 

mais negativos entretanto conhecidos, como também à convicção crescente de que esta crise irá representar, para 

os próximos meses, um entrave mais persistente para o crescimento. 

 
 

 
 

SAÍDAS E ENTRADAS POR RAMOS DE ATIVIDADE 
JANEIRO / JUNHO 2020 

 

 
Fonte: INE- Nºs Provisórios  
 
 
 

Serviço de Economia e Associativismo 

                    ANIMEE 

  

RAMOS DE ATIVIDADE 

SAIDAS 

(EXPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

SAIDAS 

(IMPORTAÇÃO) 

 

∆ % 

2020 2019 2020 2019 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhagem Industrial 

Fios e Cabos Isolados 

Cablagens 

Aparelh. e Sist.de Medida, Controlo, Automatismo 

Telecomunic., Eletrónica Profissional e Informática  

Componentes Eletrónicos 

Acumuladores e pilhas 

Lâmpadas e material p/ Iluminação 

Aparelhagem Ligeira de Instalação 

Eletrónica de Consumo 

Eletrodomésticos 

255 088 983 

151 051 072 

 89 372 459  

9 662 334 

389 126 790 

411 291 453 

64 331 524 

41 682 798 

220 155 961 

429 809 621 

126 917 668 

327 688 975 

227 256 067 

119 580 110 

13 663 176 

422 031 660 

402 178 218  

76 865 095 

52 923 728 

236 816 983 

540 254 648 

145 444 777 

 -22% 

-34% 

-25% 

-29% 

-8% 

2% 

-16% 

-21% 

-7% 

-20% 

-13% 

389 582 051 

115 483 411 

98 037 895 

40 278 992 

1 108 665 963 

721 241 465  

90 684 621 

104 648 529 

190 622 017 

527 115 780 

264 672 528 

489 966 959 

126 827 344 

140 349 393 

46 822 406 

1 154 187 917 

841 711 821 

83 123 145 

118 524 030 

235 120 436 

656 235 121 

295 813 370 

-20% 

-9% 

-30% 

-14% 

-4% 

-14% 

9% 

-12% 

-19% 

-20% 

-11% 

TOTAL 2 188 490 663 2 564 673 437 -15% 2 032 429 172 4 188 681 942   -13% 
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1. Economia e Fiscalidade 

 
1.1 Despacho n.º 8148/2020,Série II de 2020-08-21: define medidas excecionais e temporárias que salvaguardem 

a viabilidade das empresas e outras entidades empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos. 

 

1.2 APROVAÇÃO EM Conselho de Ministros do dia 3 de setembro de 2020: 

• do Decreto-Lei n.º 74/2020, Série I de 2020-09-24 que determina a aplicação de taxas de IVA diferenciadas em 

função de escalões de consumo, pelo que todos os contratos incluídos na Baixa Tensão (BTN) até uma potência 

contratada de 6,9 kVA (limite da tarifa social de energia), aplica-se a taxa de 13% ao consumo até 100 kWh (por 

período de 30 dias), aplicando-se ao remanescente a taxa normal de 23%. Este escalão de consumo, para efeito 

de aplicação da taxa de IVA de 13%, é majorado em 50% (i.e.150 kWh) para as famílias numerosas (os 

agregados com cinco ou mais elementos); 

 

• do Decreto-Lei n.º 76/2020, Série I de 2020-09-25 que adapta ao progresso técnico as novas definições das 

unidades de base do Sistema Internacional de Unidades (SI), transpondo a Diretiva 2019/1258, de modo a 

contribuir para a implementação uniforme do SI e facilitar a sua utilização pelos diferentes operadores 

económicos e pela sociedade portuguesa em geral.  

 
1.3 APROVAÇÃO EM Conselho de Ministros do dia 17 de setembro de 2020 

Do decreto-lei que altera o regime geral de gestão de resíduos no sentido de aumentar o valor a pagar pelas 

entidades responsáveis para deposição de resíduos em aterro. Segundo informação do Governo, o valor da taxa de 

gestão de resíduos (TGR), irá passar de 11 para 22 euros por tonelada, a partir de janeiro 2021. 

 

1.4 IVA NAS TRANSAÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS / DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA  

Portaria n.º 215/2020 – D.R. n.º 177/2020, Série I de 2020-09-10 Aprova o novo modelo da declaração recapitulativa 

a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime 

do IVA nas Transações Intracomunitárias (RITI), bem como as respetivas instruções de preenchimento As 

alterações introduzidas na declaração recapitulativa visam, no essencial, a sua adaptação ao regime de vendas à 

consignação em transferências intracomunitárias de bens. A presente portaria produz efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

 

1.5 DIÁLOGO DIGITAL DE ALTO NÍVEL UE-CHINA:  

A Vice-Presidente da Comissão para os assuntos digitais, Margrethe Vestager, copresidiu uma reunião com o Vice-

Primeiro Ministro chinês, Liu He, onde as partes discutiram temas prioritários no âmbito das tecnologias de 

informação e comunicação, da Inteligência Artificial, da segurança na compra online de bens, dos impostos digitais 

e da Investigação e Desenvolvimento. A Comissão apresentou a sua estratégia digital, baseada nos princípios da 

reciprocidade, proteção de dados e direitos fundamentais, e sublinhou a necessidade de as partes promoverem um 

ambiente digital aberto, estável, seguro e pacífico. Fonte: CIP 

 

1.6 CONSULTA PÚBLICA SOBRE AUXÍLIOS ESTATAIS PARA AS REDES DE BANDA LARGA  

A Comissão lançou uma consulta pública, aberta até 5 de janeiro 2020, onde convida os Estados-Membros e outras 

partes interessada a contribuírem com a sua visão sobre as regras da UE em vigor, em matéria de auxílios estatais 

http://mkt.cip.org.pt/go/c8-04d-5e1d626b0--da4ad26b8--5593bda-cf36e5da73-c807e12e1N9Te6vAea2eYo
http://mkt.cip.org.pt/go/dd6fd744ed13bf5aabf8a74222c22a692b3d3c251e5da73-c807e12e1N9Te6vFeaaeYw
http://mkt.cip.org.pt/go/13a-5f56e21d5d6431d649426f4a9ad445a63fcf-e5da73-c807e12e1N9Te6KYeape10Q
http://mkt.cip.org.pt/go/13a-5f56e21d5d6431d649426f4a9ad445a63fcf-e5da73-c807e12e1N9Te6KYeape10R
http://mkt.cip.org.pt/go/73909-dfe94dd28a0945fd24d-7-75043a90814a8e5da73-c807e12e1N9Te6CaeakeZ5
http://mkt.cip.org.pt/go/73909-dfe94dd28a0945fd24d-7-75043a90814a8e5da73-c807e12e1N9Te6Caeake101
https://dre.pt/application/conteudo/142487105
http://mkt.cip.org.pt/go/ccd2203de75937c-243bd1386c978-23f7-7b3f4de012b74da5ae11e1N9Te6xGeabeYx
http://mkt.cip.org.pt/go/ccd2203de75937c-243bd1386c978-23f7-7b3f4de012b74da5ae11e1N9Te6xGeabeYF
http://mkt.cip.org.pt/go/ccd2203de75937c-243bd1386c978-23f7-7b3f4de012b74da5ae11e1N9Te6xGeabeYG
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aplicáveis à implementação de redes de banda larga, com vista à sua atualização, em função da evolução 

tecnológica e do mercado. Fonte: CIP 

 

1.7  POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 

Documento estratégico da BusinessEurope sobre o novo instrumento da política de concorrência.  Fonte: CIP 

 

1.8 Despacho n.º 8844-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-09-14: determina que a AT deverá disponibilizar 

oficiosamente aos contribuintes a faculdade de pagamento em prestações, sem necessidade de prestação de 

garantia nos termos do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, de dívidas de imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou inferior, 

respetivamente, a (euro) 5000 e (euro) 10 000, independentemente da apresentação do pedido. 

 

1.9 VISÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DE PORTUGAL 2020-2030 

Foi apresentado pelo Governo, no dia 15 de setembro de 2020, o Balanço da consulta pública da “Visão 

Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030” Fonte: CIP 

 

1.10 MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA  

No âmbito do Next Generation EU, a Comissão apresentou as próximas etapas para a disponibilização dos 672 500 

milhões de euros, em empréstimos e subvenções, do Mecanismo de Recuperação e Resiliência na sua estratégia 

anual para o crescimento sustentável 2021. Para beneficiarem do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, os 

Estados-Membros devem apresentar projetos de planos de recuperação e de resiliência, que definam os programas 

nacionais de investimento e reforma em conformidade com os objetivos políticos da UE, identificados com a 

construção de uma UE mais forte e resiliente, em quatro dimensões: sustentabilidade ambiental, produtividade, 

equidade e estabilidade macroeconómica.  Fonte: CIP 

 

1.11 Relatório da BusinessEurope sobre exemplos de barreiras às empresas no mercado único Fonte: CIP 

 

1.12 Decreto-Lei n.º 78-A/2020 – D.R. n.º 190/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-09-29  

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 (nomeadamente, a 

prorrogação suplementar e automática das moratórias pelo período de seis meses, compreendido entre 31 de 

março de 2021 e 30 de setembro de 2021. A distribuição de lucros, sob qualquer forma, o reembolso de créditos 

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

dos efeitos desta medida). 

 

1.13 PLANO PARA IMPULSIONAR A UNIÃO DE MERCADOS DE CAPITAIS (UMC) DA UE 

A principal prioridade atual é desenvolver os mercados de capitais da UE e assegurar o acesso ao financiamento do 

mercado, para recuperar da crise económica causada pela COVID-19. O plano estabelece 3 objetivos principais - 

garantir que a recuperação económica da UE seja verde, digital, inclusiva e resiliente, tornando o financiamento 

mais acessível às empresas europeias e em particular às PME; tornar a UE num lugar ainda mais seguro para as 

pessoas pouparem e investirem a longo prazo; integrar os mercados nacionais de capitais num verdadeiro mercado 

único de capitais a nível da UE – e propõe 16 medidas específicas.  Fonte: CIP   

http://mkt.cip.org.pt/go/ccd2203de75937c-243bd1386c978-23f7-7b3f4de012b74da5ae11e1N9Te6xGeabeYI
http://mkt.cip.org.pt/go/73909-dfe94dd28a0945fd24d-7-75043a90814a8e5da73-c807e12e1N9Te6Caeake100
http://mkt.cip.org.pt/go/73909-dfe94dd28a0945fd24d-7-75043a90814a8e5da73-c807e12e1N9Te6Caeake102
http://mkt.cip.org.pt/go/73909-dfe94dd28a0945fd24d-7-75043a90814a8e5da73-c807e12e1N9Te6Caeake102
http://mkt.cip.org.pt/go/89b88b0fedb4a162dad78072a-6a91-407f0b21a3e012b74da5ae11e1N9Te6DXeale10a
http://mkt.cip.org.pt/go/89b88b0fedb4a162dad78072a-6a91-407f0b21a3e012b74da5ae11e1N9Te6DXeale10b
http://mkt.cip.org.pt/go/89b88b0fedb4a162dad78072a-6a91-407f0b21a3e012b74da5ae11e1N9Te6DXeale10c
http://mkt.cip.org.pt/go/89b88b0fedb4a162dad78072a-6a91-407f0b21a3e012b74da5ae11e1N9Te6DXeale10c
http://mkt.cip.org.pt/go/89b88b0fedb4a162dad78072a-6a91-407f0b21a3e012b74da5ae11e1N9Te6DXeale10h
http://mkt.cip.org.pt/go/dbf25593ed432fa722005384228b289936a1836f9eff5843a2daeXe1N9Te6Oteaye1hW
http://mkt.cip.org.pt/go/dc0184d4e841b3-83b382a83a--70d75241694fcbe012b74da5ae11e1N9Te6MFeave10V
http://mkt.cip.org.pt/go/dc0184d4e841b3-83b382a83a--70d75241694fcbe012b74da5ae11e1N9Te6MFeave110
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2. Relações de Trabalho/ Recursos Humanos 

 
2.1 ESTÁGIOS ATIVAR.PT – ABERTURA DE CANDIDATURAS 

Por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, IP - Aviso de Abertura de Candidaturas, foi aprovado o período 

de candidatura de 2020 à medida Estágios ATIVAR.PT que irá decorrer entre as 9h00 do dia 1 de outubro e as 

18h00 do dia 18 de dezembro. As candidaturas são efetuadas pela entidade promotora no portal iefponline, na 

sua área de gestão. Caso a entidade ainda não se encontre registada neste portal, deve efetuar previamente esse 

registo. Saiba mais aqui. 

 
Recorda-se que a medida Estágios ATIVAR.PT, um apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à 

reconversão profissional de desempregados através do desenvolvimento de uma experiência prática em contexto 

de trabalho, foi criada pela Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto. Segundo o IEFP, os Estágios ATIVAR.PT, que 

substituem os Estágios Profissionais, reforçam a valorização das qualificações através da majoração das bolsas de 

estágio para os estagiários com qualificação acima do secundário. Além disso, é introduzido um conjunto de 

mecanismos transitórios (até 30 de junho de 2021) de resposta aos novos desempregados, com o alargamento do 

âmbito de elegibilidade dos destinatários da medida, passando assim a ser abrangidos candidatos até 35 anos 

(anteriormente apenas podiam ter até 30 anos), bem como as pessoas com mais de 35 anos se estiverem 

desempregadas há mais de seis meses (ao invés dos anteriores 12 meses). Salienta-se, ainda que, também 

transitoriamente e até 30 de junho de 2021, a comparticipação do IEFP, IP na bolsa de estágio aumentou de 65% 

para 75% no regime geral e o prémio ao emprego, atribuído no caso da conversão de contratos de estágio em 

contratos sem termo, passou de um valor máximo de 2.194 euros para 3.072 euros no regime geral. Consulte aqui 

o Regulamento da Medida Estágios ATIVAR.PT  

 

2.2 "TELETRABALHO - ESPAÇO, TEMPO E RELAÇÕES” 

A edição da revista trimestral do IEFP – Dirigir & Formar, n.º 28, julho/setembro 2020, é dedicada ao “Teletrabalho 

- Espaço, Tempo e Relações”, tema que, neste quadro de pandemia Covid-19, assumiu uma nova dimensão ao 

nível da sua utilização e uma nova centralidade no debate público e nas relações de trabalho. A edição da revista 

tem como objetivo suscitar o debate e contribuir para a reflexão sobre o tema. Saiba mais aqui. 

 

2.3 PRAZO DE ENTREGA DO RELATÓRIO ÚNICO 2019 PRORROGADO ATÉ FINAL DE OUTUBRO 

Recordamos que, conforme informação disponibilizada pelo GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento, a 

entrega do RELATÓRIO ÚNICO (RU) referente a 2019 iniciou-se a 16 de março de 2020. Devido à situação atual, 

o prazo de entrega do RU foi prorrogado até 31 de outubro de 2020. Saiba mais aqui 

 

2.4 EMPRESAS PODEM ENTREGAR OS PLANOS PARA A IGUALDADE ATÉ 25 DE NOVEMBRO 

Também no intuito de mitigar os efeitos da pandemia causada pela doença Covid-19, e neste contexto de 

excecionalidade, o Governo decidiu prorrogar por 70 dias, até 25 de novembro de 2020, o termo do prazo para as 

empresas cotadas e as entidades do setor empresarial do Estado e do setor empresarial local comunicarem os 

respetivos planos para a igualdade relativos a 2021, previstos no artigo 7.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, e no 

artigo 3.º do Despacho Normativo n.º 18/2019, de 21 de junho. Aceda ao Comunicado do Governo aqui 

https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Aviso+de+abertura+de+candidaturas+Est%C3%A1gios+ATIVAR.PT/6d3c4e81-b8b3-4b0c-ba9a-b9282601beb1
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/
https://www.iefp.pt/noticias?item=10219216
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Regulamento+Est%C3%A1gios+ATIVAR.PT_22-09-2020/192f07a0-caac-4e7a-9ff5-b7e1ec184669
http://opac.iefp.pt/Images/winlibimg.aspx?skey=&doc=90764&img=3546
https://www.iefp.pt/noticias?item=10229833
http://www.gep.mtsss.gov.pt/relatorio-unico#entrega
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=empresas-podem-entregar-os-planos-para-a-igualdade-ate-25-de-novembro
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2.5 ESTUDO SOBRE REFORÇO DE CAPACIDADES PARA UM DIÁLOGO SOCIAL EFICAZ NA UNIÃO 

EUROPEIA 

O relatório, promovido pelo Eurofound, tem como objetivo identificar as necessidades e iniciativas de reforço das 

capacidades dos parceiros sociais em relação aos quadros nacionais para a negociação coletiva autónoma, o 

envolvimento no diálogo social europeu e no Semestre Europeu. Também inclui os resultados de consultas às partes 

interessadas e dois seminários de intercâmbio realizados em 2019, juntamente com um conjunto de indicadores de 

política para posterior discussão. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.6 UM REGRESSO SEGURO E SAUDÁVEL AO TRABALHO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

A OIT – Organização Internacional do Trabalho publicou em português o Relatório “Um Regresso Seguro e Saudável 

ao Trabalho durante a Pandemia COVID-19”. Segundo a OIT, as condições de trabalho seguras e saudáveis são 

fundamentais para um trabalho digno e constituem a base para uma orientação política fundamentada para o 

regresso ao trabalho. A pandemia COVID-19 transformou o mundo do trabalho. Enquanto os casos de infeção 

continuam a aumentar em muitas regiões do mundo, alguns países já estão a tentar manter as taxas decrescentes 

e reativar as suas economias. Os governos, as entidades empregadoras, os/as trabalhadores/as e as respetivas 

organizações têm um papel fundamental a desempenhar no reforço dos progressos alcançados na redução das 

taxas de transmissão assegurando que o regresso ao trabalho é feito de forma segura.  

Isto exige cooperação e uma ação coordenada, uma vez que práticas de trabalho pouco seguras representam uma 

ameaça para a saúde. As condições de trabalho seguras e saudáveis são fundamentais para um trabalho digno e 

constituem a base para uma orientação política fundamentada para o regresso ao trabalho. Esta nota orientadora 

tem como finalidades: (1) apoiar os governos e as organizações de empregadores e de trabalhadores no 

desenvolvimento de orientações políticas nacionais para um regresso faseado e seguro ao trabalho, e (2) fornecer 

orientações para a avaliação dos riscos nos locais de trabalho e implementação de medidas de prevenção e de 

proteção de acordo com a hierarquia dos princípios gerais de prevenção. Aceda ao Relatório aqui. 

 

2.7 PORTUGAL: UMA ANÁLISE RÁPIDA DO IMPACTO DA COVID-19 NA ECONOMIA E NO MERCADO DE 

TRABALHO  

A OIT – Organização Internacional do Trabalho publicou em português o Relatório “Portugal: uma análise rápida do 

impacto da Covid-19 na Economia e no Mercado de Trabalho”, que aborda questões nucleares relacionadas com a 

situação socioeconómica e sanitária do país e os efeitos diretos e indiretos da COVID-19 no mercado de trabalho.  

 
A análise do caso português demonstra como o compromisso coletivo com o diálogo social tripartido e a construção 

de consensos de base alargada ajudaram a direcionar a resposta à crise e ao desenvolvimento de soluções 

inovadoras - de que é exemplo o lay-off simplificado - que permitiram ajustar medidas políticas às necessidades 

económicas e sociais em mudança, contribuindo para uma implementação mais eficaz e para a manutenção da paz 

social. Aceda ao Relatório aqui. 

  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20002en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_755478.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_754606.pdf
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3. Tecnologia Industrial e Ambiente 

 
3.1 ECONOMIA CIRCULAR: A VISÃO DO CEMEP, APOIADA PELA ANIMEE 

O CEMEP – European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics, do qual a ANIMEE 

é a associada portuguesa, publicou a sua opinião e visão sobre a economia circular, disponível aqui. A ANIMEE 

apoia esta posição, direcionada especialmente para empresas B2B, o que é comum à maioria das nossas empresas 

associadas. A WEGEURO – Indústria Eléctrica, S.A., empresa associada da ANIMEE e muito diretamente envolvida 

na ação do CEMEP, considera muito bem-vinda esta posição, uma vez que ajudará a clarificar e direcionar os 

esforços futuros neste âmbito. Veja mais sobre este assunto na página da ANIMEE no Linkedin.  

 

3.2 CONSULTA DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS 

Esta iniciativa da Comissão é da responsabilidade da DG ENER, DG GROW e DG ENV, tendo como enquadramento 

inspirador o Green Deal e o Plano de Ação relativo à Economia Circular. Resumidamente, a iniciativa tem como 

objetivo aumentar a sustentabilidade dos produtos colocados no mercado da UE e prevê-se que promova a revisão 

da Diretiva Ecodesign, alterando o seu âmbito, de produtos estritamente relacionados com a energia para um leque 

mais alargado, abrangendo os seguintes produtos:produtos eletrónicos e equipamentos ICT, têxteis, mobílias, aço, 

cimento e químicos. 

Esta iniciativa está em consulta pública a nível europeu aqui.  A ANIMEE acompanha a Diretiva Ecodesign desde o 

início, uma vez que representa produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos e dará o seu contributo à DGEG 

e à Comissão Europeia.  

 

3.3 A ESTRATÉGIA INDUSTRIAL DA UE VISTA PELA BUSINESS EUROPE 

A Business Europe, associação europeia de federações nacionais de negócios, o que inclui a CIP,  destaca o papel 

fundamental da indústria na promoção da transição verde e digital e a necessidade de fortalecer ainda mais a 

cooperação industrial transfronteiriça para preparar o caminho para grandes projetos industriais. Ao mesmo tempo, 

os desafios da transição não devem ser esquecidos. O risco de fuga de carbono (carbon leakage) e de investimento, 

bem como condições equitativas distorcidas devido a subsídios estrangeiros e empresas estatais, são desafios 

óbvios para as empresas. A anunciada revisão da estratégia industrial para o primeiro semestre de 2021 deve 

aproveitar a oportunidade e abordar questões que atualmente não são suficientemente consideradas. Veja mais 

sobre a visão da indústria europeia da Business Europe aqui.  

 

3.4 PROJETO EDUZWACE: FORMAÇÃO FOCADA EM RESÍDUOS ZERO E ECONOMIA CIRCULAR 

O projeto EduZWaCE, financiado pelo programa Erasmus+, começou no final de 2018 com o objetivo de preencher 

uma lacuna na formação profissional através do desenvolvimento de um novo curso de formação focado em 

Resíduos Zero e Economia Circular. Consulte o LNEG para mais informações. 

Os resultados do EduZWaCE são os seguintes:  

• um centro de recursos interativo (Knowledge Hub), que consiste numa base de dados de recursos online (livros, 

artigos, projetos, cursos, ferramentas, software, normas, casos de estudo, etc.) relacionados com o tema do projeto;  

• a plataforma de e-learning EduZWaCE, concebida para propiciar aos formadores, administradores e formandos 

ambientes de aprendizagem personalizados, fiáveis e seguros; 

https://cemep.eu/
https://cemep.eu/assets/files/CEMEP-Position-Paper-on-Circular-Economy-2020-final.pdf
https://www.linkedin.com/company/animee/?viewAsMember=true
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://www.businesseurope.eu/
https://cip.org.pt/
https://www.businesseurope.eu/policies/industrial-policy
http://www.eduzwace.eu/
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• dois cursos sobre resíduos zero e economia circular, destinados a Gestores e a Técnicos, compostos por 

cinco unidades de formação cada um. Incluem dois conjuntos de cartões de competências, para uma futura 

certificação no âmbito do sistema ECVET;  

• uma ferramenta de diagnóstico de resíduos zero e economia circular para aplicação nas empresas.  

 

3.5 COMPROMISSO DO GOVERNO EM ATINGIR A NEUTRALIDADE CARBÓNICA EM 2050: MAIS MEDIDAS 

O caminho para atingir a neutralidade carbónica em 2020 tem novas medidas governamentais já em vigor: 

• Estratégia Nacional para o Hidrogénio, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº. 63/2020, de 14 de 

agosto. Este diploma promove a introdução gradual deste gás como pilar sustentável e integrado na mais 

abrangente estratégia de transição para uma economia descarbonizada. Foi aprovado depois de um processo de 

consulta pública e apesar das fortes críticas, sobretudo do Movimento Tertúlia Energia, que inclui o ex-ministro Mira 

Amaral, que agora preside ao Conselho Consultivo de Energia da CIP. 

 
• Decreto-Lei n.º 60/2020, de 17 de agosto, que define o mecanismo de emissão de garantias de origem para 

gases de baixo teor de carbono e para gases de origem renovável (aprovado em conselho de ministros), que atualiza 

as metas de energia de fontes renováveis, com o objetivo de comprovar ao consumidor final, através da emissão 

de certificados eletrónicos, a quota ou quantidade de energia proveniente de fontes renováveis presente no cabaz 

energético de um determinado fornecedor. 

• Decreto-Lei n.º 64/2020 , de 10 de setembro, que estabelece disposições em matéria de eficiência energética, 

aprovado em conselho de ministros e a publicar em forma de decreto-lei, que estabelece disposições em matéria 

de eficiência energética, transpondo a Diretiva 2018/2002, que estabelece novas metas de energia na utilização 

final, define regulamentação suplementar para as redes de aquecimento e arrefecimento urbano, e dá maior relevo 

à digitalização e à maior inteligência das redes como instrumento da transição energética e da ação climática. 
 

3.6 RESÍDUOS: NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Foram já aprovadas em sede de conselho de ministros e aguardam publicação dois importantes diplomas referentes 

à gestão de resíduos: 

• foi aprovado o decreto-lei que altera o regime geral de gestão de resíduos no sentido de aumentar o valor a pagar 

pelas entidades responsáveis para deposição de resíduos em aterro; 

• foi aprovado o decreto-lei que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico e científico em 

matéria de regras relativas aos veículos em fim de vida e à restrição da utilização de determinadas substâncias 

perigosas em equipamento elétrico e eletrónico (EEE). 

 

3.7 NOVA LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA O SETOR 

Assinala-se a publicação dos seguintes diplomas, para além dos já acima referidos, nos últimos dois meses: 

• Declaração de Retificação n.º 26/2020, de 27 de julho, que retifica a Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho, da 

Administração Interna, sobre a alteração ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

(SCIE), aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 

107, de 2 de junho de 2020; 

https://dre.pt/APPLICATION/FILE/A/140333689
https://dre.pt/APPLICATION/FILE/A/140333689
https://dre.pt/application/file/a/140431192
https://dre.pt/application/file/a/142486927
https://dre.pt/application/file/a/138852833
https://dre.pt/application/file/a/138852833
https://dre.pt/application/file/a/138852833
https://dre.pt/application/file/a/138852833
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• Portaria n.º 203/2020, de 21 de agosto, que altera a Portaria n.º 102/2015, de 7 de abril, que estabelece os critérios 

de atribuição da autorização para a instalação do sobre-equipamento de centros eletroprodutores eólicos;  

• Portaria n.º 208/2020, de 1 de setembro que publica o Regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios 

- alteração à Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho; 

• Decreto-Lei n.º 72/2020, de 22 de setembro, que prorroga a vigência das normas transitórias referentes ao acesso 

à profissão de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas e ao exercício de funções como técnico 

responsável ou como inspetor de instalações elétricas de serviço particular; 

• Decreto-Lei n.º 76/2020, de 25 de setembro, que adapta ao progresso técnico as novas definições das unidades 

de base do Sistema Internacional de Unidades, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1258. 

 

3.8 UNIÃO EUROPEIA: PUBLICAÇÕES DO JOUE  RELEVANTES PARA O SETOR 

Nos dois últimos meses, destacamos as seguintes publicações do Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) com 

relevância para o setor elétrico e eletrónico: 

• Normas harmonizadas para EEE: Decisão de Execução (UE) 2020/1146 da Comissão, de 31 de julho de 2020, 

que altera a Decisão de Execução (UE) 2019/1956 no que diz respeito às normas harmonizadas para determinados 

aparelhos eletrodomésticos, ligações térmicas, equipamento de redes de cabos para sinais de televisão, áudio e 

serviços interativos, disjuntores, extinção por arco e soldadura por arco, conectores de instalação para conexões 

permanentes nas instalações fixas, transformadores, bobinas de indutância, unidades de alimentação e suas 

combinações, sistema de carga condutiva para veículos elétricos, braçadeiras para cabos e gestão de cablagem, 

aparelhagem e elementos de comutação para circuitos de comando, iluminação de emergência, circuitos eletrónicos 

usados nas luminárias e lâmpadas de descarga e retificação da mesma; 

• Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas: Regulamento Delegado (UE) 2020/1182 da 

Comissão, de 19 de maio de 2020, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, o anexo 

VI, parte 3, do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas; 

• 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 PE e do Conselho, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) 

•Transporte terrestre de mercadorias perigosas: Decisão de Execução (UE) 2020/1241 da Comissão, de 28 de 

agosto de 2020, que autoriza os Estados-Membros a adotar certas derrogações nos termos da Diretiva 2008/68/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas ; 

• Energias renováveis: Regulamento de Execução (UE) 2020/1294 da Comissão, de 15 de setembro de 2020, 

relativo ao mecanismo de financiamento da energia renovável da União. 

  

https://dre.pt/application/file/a/140821641
https://dre.pt/application/file/a/140821641
https://dre.pt/application/file/a/141511710
https://dre.pt/application/file/a/141511710
https://dre.pt/application/file/a/143437529
https://dre.pt/application/file/a/143437529
https://dre.pt/application/file/a/143437529
https://dre.pt/application/file/a/143745978
https://dre.pt/application/file/a/143745978
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0924(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0924(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0924(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1241&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1241&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1241&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1294&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1294&from=PT
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4. Vida Associativa 

IEP: 39 anos de inovação 

 

 
 

Câmara blindada semi-anecóica p/ ensaios de compatibilidade eletromagnética 

 
 
O último ano de existência do IEP foi claramente marcado pelo facto de este Instituto, participado pela ANIMEE, ter 

sido reconhecido pelo Estado Português como Centro de Interface Tecnológica. Este reconhecimento vem juntar-

se a numerosos outros e às acreditações, nacionais e internacionais, que o IEP detém e que comprovam o mérito 

das suas atividades de transferência de tecnologia para a Indústria. 

 
O IEP trabalha todos os dias em prol do desenvolvimento e do crescimento das empresas, dos seus negócios, da 

segurança das suas instalações e da qualidade dos seus produtos. A prova de que isso é sempre feito com 

competência, empenho, rigor e excelência técnica, é o facto de ter hoje um volume de negócios que é 87% superior 

ao de 2015, conseguido graças uma equipa de aproximadamente 200 profissionais altamente qualificados. Este 

crescimento é fruto de uma cultura empresarial que assenta na qualificação permanente do corpo técnico e em 

princípios fundamentais como o rigor, a isenção, a inovação e a responsabilidade social.  

 
A missão do IEP é fornecer soluções diferenciadoras, de elevado valor tecnológico, que permitam alavancar o 

desenvolvimento das empresas, contribuindo para o aumento da qualidade e da competitividade dos seus produtos, 

para a redução dos riscos associados às suas atividades e para a inovação dos seus processos. 

 
O IEP sente-se orgulhoso do caminho que percorreu desde a sua fundação em 1981 e por ser hoje reconhecido 

pelo mercado como uma infraestrutura tecnológica com competência e qualidade. 

 
Ao vasto conjunto de competências reconhecidas que o IEP hoje possui, acresce um conjunto de protocolos de 

colaboração com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, designadamente instituições do Ensino 

Superior. Estas parcerias compreendem o desenvolvimento de atividades de investigação, desenvolvimento e 

inovação (I&d+i), bem como a transferência e a valorização de tecnologias para as empresas suas clientes. Desta 

forma, o IEP oferece hoje à indústria um “portfolio” de serviços completo, que abrange todo o ciclo dos produtos 

desde a sua conceção e desenvolvimento até à certificação para acesso aos diversos mercados internacionais a 

que se destinam.  
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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 (Março-Junho) que destaca assuntos que 

neste momento podem suscitar mais dúvidas, como as divergências de IRS, a alteração dos prazos do IVA e os 

prazos de pagamentos dos planos de flexibilização (pág.6) no âmbito da pandemia COVID2019. 

 

 

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_06.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

