
 

 

 

 

 

  

De acordo com o pensamento oriental, “a felicidade reside na harmonia com as mudanças do mundo”.  

 

A guerra comercial entre os EUA e a China tem vindo a agravar-se, sobretudo depois de a administração 

Trump ter adicionado a Huawei à lista negra, dificultando seriamente as relações com empresas norte-

americanas. Em reação, a Google suspendeu negócios com a Huawei que envolvam a transferência de 

hardware e software. 

Contudo, a China tem trunfos importantes na manga. O primeiro deles é, na opinião de distintos analistas, 

o mais importante: a China poderá suspender as exportações de metais raros para os EUA. Estes metais 

são essenciais para a produção de diversos bens, como os chips, os ecrãs das televisões e dos 

computadores e as turbinas eólicas, e a China é responsável por 80% da oferta mundial, pelo que a 

suspensão das exportações afetaria gravemente a próspera indústria norte-americana de chips. 

O segundo trunfo é a dívida pública norte-americana. A China detém mais de mil milhões em obrigações 

norte-americanas, contribuindo para a estabilização da economia norte-americana. Se a China decidisse 

vender uma parte relevante das obrigações e realocasse as reservas do banco central para o ouro, à 

semelhança do que a Rússia fez em 2018, os custos de financiamento dos EUA poderiam disparar. 

O terceiro trunfo são eventuais retaliações contra as empresas norte-americanas presentes na China, que 

se estabeleceram pouco depois da abertura da China ao mundo e que geram lucros substanciais, mais 

altos até do que as empresas chinesas presentes nos EUA. 

É inegável que a China deveria  respeitar mais os direitos de propriedade intelectual e o comércio livre. No 

entanto, isso não legitima o protecionismo e a postura agressiva por parte dos EUA.        

No meio desta contenda está a União Europeia como entidade de transparência e confiança nas relações 

comerciais internacionais, tendo como denominador comum as leis e regras da OMC (Organização 

Mundial do Comércio). 

Haja bom senso, nos conflitos perdemos todos. É por esta, e outras razões, que a nossa União Europeia é 

luz e farol.   

Com estima 

A direção 

 

 

 

Foi publicada a Portaria n.º 144/2019, de 15 de maio, que regulamenta os termos e condições para o 

exercício da opção prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de 
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fevereiro, pelos sujeitos passivos que pretendam ficar dispensados da impressão das faturas em papel ou 

de transmissão por via eletrónica das faturas que sejam emitidas a adquirente ou destinatário não sujeito 

passivo quando este solicite a indicação do respetivo número de identificação fiscal.   

Os sujeitos passivos que pretendam exercer esta opção, devem comunicar previamente essa opção à AT, 

através do Portal das Finanças, em www.portaldasfinancas.gov.pt. 

É possível a todo o tempo, proceder ao seu cancelamento através de comunicação, pela mesma via. 

 

 

No dia 2 de maio foi publicada a Portaria n.º 126/2019, que define as características e estrutura do ficheiro 

através do qual deve ser efetuada à Autoridade Tributária e Aduaneira a comunicação dos inventários. 

O ficheiro deve conter uma tabela de inventário, com identificação e valorização total de cada produto, 

obedecendo à seguinte estrutura de informação: 

- Tipo de produto 

Deve ser preenchido com uma das seguintes letras: “M — mercadorias”; “P — matérias -primas, 

subsidiárias e de consumo”; “A — produtos acabados e intermédios”; “S — subprodutos, desperdícios 

e refugos”; “T — produtos e trabalhos em curso”; e “B — ativos biológicos” 

- Identificador do Produto 

Este código deverá corresponder ao mesmo código utilizado no ficheiro SAF- T (PT) da faturação, 

quando aplicável. No caso de tipos de produtos não transacionáveis e que sejam inexistentes ao nível 

da tabela de Produtos do SAF -T (PT), deverá garantir-se uma codificação única para cada produto. 

- Descrição do produto 

- Código do produto 

Código EAN (código de barras). Deve ser utilizado o código EAN do produto. Quando este não existir, 

preencher com o valor do campo «Identificador do Produto». 

- Quantidade 

- Unidade de medida 

- Valor  

Valor total relativo à quantidade indicada 

A nova estrutura de dados entra em vigor em 1 de janeiro de 2020, aplicando-se às comunicações de 

inventários referentes aos períodos de tributação de 2019 e seguintes. 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no 

seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte os nossos técnicos. 

3. ALTERAÇÕES AO FICHEIRO DE COMUNICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS 
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