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Fatura

Documento que deve acompanhar todos os envios que tenham como des-
tino um país fora da UE (que não sejam documentos) e que contém uma 
declaração detalhada de conteúdos, incluindo:

• Valor da mercadoria

• Peso em quilogramas

• País de origem da mercadoria

As autoridades alfandegárias utilizam a fatura comercial para verificar os 
pormenores da expedição. Alguns países têm requisitos específicos relativos 
ao formato ou conteúdo da fatura. Consulte o seu cliente para saber se há 
algum texto especial ou cláusula que deva incluir na fatura.

Diferença entre Fatura Comercial e Pró-forma: 

• Fatura Comercial: acompanha toda a mercadora que faça parte de uma 
transacção comercial 

• Fatura Não Comercial ou “Fatura Pró-forma”. Acompanha a mercadoria 
NÃO considerada para venda.

Guia de transporte 

Documento elaborado pelo remetente que viaja com as mercadorias de 
origem e de destino, desde a recolha até à entrega. Toda a informação bási-
ca acerca do envio está detalhada neste documento, incluindo o endereço 
de origem e de destino, o peso e uma breve descrição das mercadorias.

Documento Único Administrativo (DUA)

Trata-se de um impresso que se utiliza para harmonizar e simplificar o fluxo 
de informação entre diferentes autoridades aduaneiras e tem de se apresen-
tar na alfândega nas operações de comércio internacional com países fora 
da UE (com algumas expedições). 

O DUA utiliza-se para cumprir as formalidades aduaneiras necessárias nas 
operações de intercâmbio de mercadorias, tais como: a exportação, a impor-
tação ou o trânsito.
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Certificado de origem

Este documento demonstra que as mercadorias importadas pertencem a um 
país SPG. O SPG é o “Sistema de Preferências Generalizadas” que a União Eu-
ropeia concede unilateralmente, sem exigir reciprocidade, aos países menos 
avançados que tenham sido reconhecidos como tal pelas Nações Unidas.

As exportações dos países menos avançados estão isentas de qualquer tipo 
de imposto alfandegário nos mercados da UE, medida que se aplica a todos 
os produtos excepto às armas.

Com este documento, muitos países em vias de desenvolvimento podem 
exportar os seus produtos para a UE, com impostos alfandegários muito 
reduzidos e inclusive nalguns casos, com imposto alfandegário “zero”. 
Utiliza-se somente para as importações.

Esta lista de países é revista anualmente pela União Europeia.

Certificado EUR1

A UE tem acordos comerciais preferenciais com alguns países, o que permite 
que determinados produtos tenham uma redução ou supressão das taxas 
alfandegárias de importação, reduzindo, desta forma, o preço do produto 
importado.

Para se poder ser abrangido por este acordo, a mercadoria tem de viajar 
com um certificado EUR1 corretamente preenchido pelo exportador. No 
caso particular da Turquia, deve utilizar-se o certificado ATR1 para que 
as mercadorias possam ser abrangidas e beneficiar do regime aduaneiro 
preferencial entre a UE e a Turquia.

Este certificado só pode ser obtido através da Alfândega Portuguesa.
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Caderno ATA

Um caderno ATA é um documento aduaneiro internacional que permite 
a importação temporária de amostras comerciais, equipamento ou bens 
profissionais com destino a uma feira ou exposição em países que fazem 
parte do sistema ATA.

O sistema cobre mais de 70 países e territórios na Europa, América do Norte, 
América do Sul, Ásia, África e Oceânia. 

Permite que a mercadoria viaje para um grande número de países com um 
único documento. Sem o caderno ATA, teria de se cumprir com cada um dos 
procedimentos aduaneiros de cada país para se conseguir uma importação 
temporária da mercadoria. 

O caderno ATA é válido por um ano e permite a movimentação dos produ-
tos listados na licença, tantas vezes quantas sejam necessárias durante esse 
período e a qualquer dos destinos solicitados. Pode solicitar um caderno ATA 
através da sua Câmara de Comércio local.

Certificados Fitossanitários

É um instrumento de controlo e luta contra pragas no qual se certifica que 
os produtos vegetais e outros objetos relacionados com eles estão sãos e 
isentos de parasitas ou doenças.

Determinados vegetais, produtos vegetais, derivados e outros objetos rela-
cionados com eles, devem ser acompanhados do seu correspondente pas-
saporte fitossanitário no momento da exportação.

No caso de Portugal, para as exportações, é emitido pelos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde.
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Certificado Veterinário

O objetivo deste documento é evitar o risco de provocar noutros países doen-
ças infeciosas existentes no gado português e europeu. Instituiu-se como 
documento que certifica que a exportação de produtos à base de carne bo-
vina, ovina e caprina eram próprios para o consumo por não padeceram de 
uma encefalopatia espongiforme transmissível (EET) ou outras patologias 
como a brucelose ou o tétano, antes de serem abatidas.

Este certificado deve ser apenso aos envios de animais vivos e produtos de 
origem animal. É emitido pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e da Saúde.

Notificação Prévia FDA

Desde 12 de dezembro de 2003, todos os que desejem realizar um envio de 
alimentos para humanos e animais nos Estados Unidos, devem notificar a 
FDA (Food and Drug Administration) com antecedência.

A notificação prévia dá tempo à FDA de:

1. Rever e avaliar a informação antes dos produtos alimentares chegarem 
aos Estados Unidos.

2. Desenvolver melhor os recursos para realizar as inspeções.

3. Ajudar a intercetar produtos contaminados.

Os clientes podem aceder à web www.access.fds.gov para elaborar a Prior 
Notice

DAA (antes D-500)

Trata-se de um documento de acompanhamento que apoia a circulação dos 
produtos submetidos a impostos especiais (óleos minerais, tabaco e suas 
manufaturas, álcool e bebidas alcoólicas).

No caso de Portugal é necessário, por exemplo, para envios de tabaco ou 
álcool para a União Europeia. 

Pode conseguir-se o documento através da Administração Fiscal.

DOCUMENTAÇÃO INTERNACIONAL



40


