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A União Aduaneira da UE foi criada em 1968 

e aboliu os  direitos aduaneiros  

cobrados nas fronteiras  entre membros da 

Comunidade Europeia 



3 

Situação atual 

Aduaneiro = trocas internacionais de mercadorias 

Regras procedimentais e substantivas que regulam a 

entrada e saída de mercadorias de determinado 

território, com o objetivo de assegurar: 

Os Impactos Aduaneiros do BREXIT 

 Cobrança de direitos aduaneiros (outras 

imposições) 

 Proteção da economia, dos cidadãos, do 

ambiente e da cadeia logística 

 Facilitar o comércio internacional 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/


Fases de integração económica 

  

Zona de comércio 

livre 

Não há impostos ou taxas aduaneiras na circulação de 

produtos entre os países membros 

Cada país estabelece os direitos aduaneiros nas 

importações de terceiros países 

  

União Aduaneira 

Não há impostos ou taxas aduaneiras na circulação de 

produtos entre os países membros 

Politica comercial comum - os direitos aduaneiros nas 

importações de terceiros países é igual em todos os estados 

membros 

  

Mercado Comum 

Livre circulação de bens, capitais, serviços e pessoas. 

Mercadorias circulam livremente entre os estados membros. 

Ausência de formalidades aduaneiras nas trocas entre os 

estados membros 

União Económica 

e Monetária 

Harmonização de políticas económicas e sociais e criação 

de moeda única 



Atualmente as mercadorias circulam livremente entre Portugal 

e Reino Unido à excepção de alguns produtos sujeitos a 

impostos especiais de consumo 



 

Estes produtos sujeitos a impostos 

especiais de consumo circulam em 

regime de suspensão entre os estados 

membros e só pagam imposto no país 

onde esses bens forem introduzidos 

no consumo. 

Circulam através de e-DA 

 



 

 

Situação atual 

 

Toda a regulamentação da atividade aduaneira é aprovada 

através dos organismos europeus estando os estados 

membros impedidos de legislar sobre as formalidades 

aduaneiras 

 

Existe um Código Aduaneiro que rege a atividade aduaneira  

CAU (Código Aduaneiro da União) 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelece as normas e procedimentos gerais aplicáveis à 

entrada e saída de mercadorias do território aduaneiro da 

União 



 

Com o Brexit irão 

ser repostas as 

formalidades 

aduaneiras nas 

trocas comerciais 

com UK  
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Futuro Acordo Comercial (?) 

Acordos Internacionais (aduaneiro): 

 Acordos de Comércio Livre 

 Eliminação de direitos aduaneiros entre as 

partes contratantes (mercadorias originárias) 

 Não há uma pauta aduaneira comum entre as 

partes contratantes aplicável nas trocas de 

mercadorias com países terceiros.  

Nota: mantém a ‘liberdade’ de ter uma pauta 

aduaneira própria para as trocas com países 

terceiros. 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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Futuro Acordo Comercial (?) 

Acordos Internacionais (aduaneiro): 

 Acordos de União Aduaneira 

 Eliminação de direitos aduaneiros e encargos 

de efeito equivalente entre as partes 

contratantes (mercadorias em livre prática) 

 Adopção de uma pauta aduaneira comum 

pelas partes contratantes aplicável nas 

trocas de mercadorias com países terceiros. 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/


 

 

 

A UE faz parte de três uniões aduaneiras, com a 

Turquia, Andorra e São Marinho, respetivamente. 

A existência de uma União Aduaneira envolve os 

seguintes aspetos: 

a livre circulação de mercadorias entre as duas 

partes da União Aduaneira  (inteiramente 

produzidas ou introduzidas em livre prática após a 

sua importação de países terceiros) 

o alinhamento pela tarifa externa, incluindo regimes 

preferenciais, e a harmonização de medidas de 

política comercial 

a criação de normas comuns em matéria de 

legislação aduaneira e a prestação de assistência 

mútua em matéria aduaneira 
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Futuro Acordo Comercial (?) 

Se, ao nível aduaneiro, consubstanciar: 

 Uma união aduaneira ou um acordo de comércio 

livre, 

 Acordo de ‘segurança e proteção’ 

≠ 

UE → União aduaneira e mercado interno 

NECESSIDADE DE FORMALIDADES ADUANEIRAS 

NAS TROCAS ENTRE A UE/UK 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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Importação / Exportação 

Importação: 

• As mercadorias (não-UE) ficam sob fiscalização 

aduaneira após a sua introdução na UE 

• Após a sua apresentação à alfândega 

(comunicação de chegada) ficam em depósito 

temporário e têm de ser sujeitas a um regime 

aduaneiro ou reexportadas num prazo de 90 dias 

 Introdução em livre prática 

 Entreposto aduaneiro (autorização) 

 Aperfeiçoamento ativo (autorização) 

 Importação temporária (autorização) 

 Destino especial (autorização) 

 Trânsito 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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Importação / Exportação 

Importação: 

• Declaração aduaneira de importação 

 

 Entregue por processos eletrónicos 

 

 Importador ou por um seu representante 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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Importação / Exportação 

Importação: 

• As mercadorias vindas do Reino Unido virão 

acompanhadas de um documento de trânsito 

denominado T1  

• Tem de ser feito um DAU de Importação 

 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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Importação / Exportação 

Exportação: 

• Saída de mercadorias UE com destino a um país 

não-UE 

• Regimes aduaneiros: 

 Exportação 

 Aperfeiçoamento passivo (autorização) 

• Declaração aduaneira de exportação 

 Entregue por processos eletrónicos 

 Exportador ou por um seu representante 

• Certificação de saída → isenção IVA 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/


 A ESTÂNCIA ADUANEIRA DE EXPEDIÇÃO/EXPORTAÇÃO 

 COMUNIDADE EUROPEIA – DAU EXP/SEG 1 TIPO DE DECLARAÇÃO        

 

1 
2 Expedidor/Exportador  N.º        

      
     

Outro ICE (S32) 
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3 Formulários 4 List. de carga 

 

 

        

5 Adições « 

      

 6 Total Volumes « 

      

7 Número de referência 

      

8 Destinatário N.º        

      

Número de selo (S28) 

 

14 Declarante/Representante N.º        

      

Cód.método pagamento despesas transporte (S29) 

  

15 Cód.País Exped./expor. 17 Cód. país destino  

a    b  a    b  

 Códigos do(s) país(es) da rota (S13) 

      

18 Identificação e nacionalidade do meio de transporte à partida 19 Ctr 

   

20 Condições de entrega 

         

 

           

21 Identificação e nacionalidade do meio de transporte activo na fronteira 22 Moeda e montante total facturado 23 Taxa de câmbio 

      

24 Natureza da 

                        transacção 

25 Modo transporte  26 Modo de transp.   

   na fronteira     interior 

1 
29 Estância de saída  

      

30 Localização das mercadorias 

      

 

31 Volumes e 

designação 
das 
mercadorias 

 

 

Marcas e números – N.º(s) contentor(es) – Quantidade e natureza 

      

32 Adição 33 Código das mercadorias 

    N.º         

   

                  

 34 Cód. país origem 35 Massa bruta (Kg) 

      

 

a    b  

37 REGIME 38 Massa liquida (Kg) 

                

40 Declaração sumária/Documento precedente  

      

41 Unidades suplementares 

      

Número de selo (S28) 

 44 Referências 

especiais/ 
Documentos 

apresentados/ 
Certificados 
e  
autorizações 

      

 Cód. R.E.  

 

 46 Valor estatístico 

      

47 Cálculo 

das 
imposições 

 

Tipo  Base de tributação Taxa Montante  MP 48 Diferimento de pagamento 

      

49 Identificação do armazém 

                                    

B DADOS CONTABILÍSTICOS 

      

  Total:         

 

 

50 Responsável principal N.º        

      

Assinatura:  

representado por :   

Local e data:        

CONTROLO PELA ESTÂNCIA DE SAÍDA (k) Carimbo :  

Data de chegada:     

Controlo dos selos:     

Observações:     

E CONTROLO PELA ESTÂNCIA ADUANEIRA DE EXPEDIÇÃO / EXPORTAÇÃO Carimbo: 54 Local e data: 

Resultado:          

Selos apostos:    Números    Assinatura e nome do declarante/representante  

marcas :     

Prazo (data limite):     

Assinatura:     

 





 

 

 

Muito Obrigado pela Atenção! 

 

 

João Gomes 

joao.manuel.gomes@at.gov.pt 

 

apeniche@at.gov.pt 

Telefone Setor Aduaneiro 262 790 064 
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