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O SEU PASSAPORTE DE 

MERCADORIAS 



DOCUMENTOS DE APOIO INTERNACIONAIS 

O que é? 
O Certificado de Origem é 
um documento utilizado 
em relações de comércio 
internacional. Permite aos 
exportadores atestar a 
origem dos seus 
produtos. 

O que é? 
A expressão “Incoterms” corresponde ao nome pelo 
qual se designam as regras oficiais da CCI. Com o 
objetivo de facilitar o comércio internacional, através 
da uniformização das regras internacionais para a 
interpretação dos termos e expressões comerciais 
mais frequentemente utilizados, oferece a grande 
vantagem de reduzir os riscos de litígios emergentes 
de eventuais interpretações contraditórias. 



DESENVOLVER O COMÉRCIO INTERNACIONAL 

INSTRUMENTO 
FACILITADOR 

POUPA 
TEMPO 

POUPA 
DINHEIRO 

APLICA-SE A 
QUASE TUDO 



CONCEITOS 



TADMOR 

18 de abril 137 D.C. 



TEMPOS MODERNOS 

Dispersão de convenções aduaneiras 
internacionais de importação temporária 

Situação a agravar-se com novos 
casos de importação temporária e 
necessidades de regulamentação 

Simplificação e 
harmonização dos 

regimes aduaneiros e 
processos 

Existência de um 
instrumento 

internacional com 
disposições uniformes 

com vantagens 
substanciais 

Necessidade de 
facilitar o 

cumprimento 
das formalidades 

Facilitar a 
importação 
temporária 



E O QUE É UMA IMPORTAÇÃO 

TEMPORÁRIA?  

Reexportada após um período pré-determinado 

Sem ter sofrido qualquer alteração/modificação com exceção da normal 
depreciação devido ao seu uso 

Mercadorias importadas para um uso específico 

Suspende os direitos de importação e outras taxas 

Regime aduaneiro económico 



 Entrou em vigor de Novembro de 1993 

 Corpo da Convenção que dispõe os princípios básicos:  

34 artigos  

 13 Anexos: 

 Anexo A (Carnets ATA e CPD ) 

 Anexos B.1 a B.9, C e D (11 anexos, onde cada 

um especifica o tipo de mercadorias)  

 

CONVENÇÃO DE ISTAMBUL, 

26 DE JUNHO DE 1990 



ENTIDADE GARANTE 

Garantia 
válida 

Pertencer a 
uma cadeia 

de 
entidades 
garantes 

Administrada por 
uma organização 

internacional 
internacionalmente 

Assegurar às autoridades aduaneiras o 

pagamento de qualquer dívida que se 

venha a constituir  

Entidade emissora  
desde 1997 



O QUE É UM ATA 



“ATA” 

 

ACRÔNIMO FORMADO PELAS INICIAIS DE 

“ADMISSION TEMPORAIRE/TEMPORARY 

ADMISSION”, NAS LÍNGUAS FRANCESA E 

INGLESA, RESPETIVAMENTE. 

 



DEFINIÇÕES 

Documento aduaneiro 
internacional usado na 

importação temporária de 
mercadorias, excepto 
meios de transporte 

Documento aduaneiro aceite 
como declaração aduaneira, 

com uma garantia válida a nível 
internacional 



APLICÁVEL EM MAIS DE 

75 PAÍSES 

Noruega 
Nova Zelândia 
Paquistão 
Polónia 
Porto Rico 
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
Roménia 
Rússia 
S. Bartolomeu 
S. Martinho, França 
Moldávia 
Mónaco 
 

África do Sul 
Albânia 
Alemanha 
Andorra 
Antártida 
Argélia 
Aruba 
Austrália 
Áustria 
Bahrain 
Bélgica 
Bielorrússia 
Bósnia-Herzegovina 
Botswana 

Lesoto 
Letónia 
Líbano 
Liechtenstein 
Lituânia 
Luxemburgo 
Macau, China 
Macedónia 
Madagáscar 
Malásia 
Malta 
Marrocos 
Martinica 
Maurícias 
México 

Emirados Árabes 
Unidos 
Eslováquia 
Eslovénia 
Espanha 
Estados Unidos da 
América 
Estónia 
Finlândia 
França 
Gibraltar 
Grécia 
Guadalupe 
Guam 
Japão 

Guiana Francesa 
Holanda 
Hong Kong 
Hungria 
Ilha da Reunião 
Ilha de Man 
Ilhas Baleares 
Índia 
Irão 
Irlanda 
Islândia 
Israel 
Itália 

Bulgária 
Canadá 
Canárias 
Ceuta 
Chile 
China 
Chipre 
Coreia 
Córsega 
Costa do Marfim 
Croácia 
Dinamarca 
Mongólia 
Montenegro 
Namíbia 
 

Senegal 
Sérvia 
Singapura 
Sri Lanka 
Suazilândia 
Suécia 
Suíça 
Tailândia 
Taiti 
Taiwan 
Tasmânia 
Tunísia 
Turquia 
Ucrânia 



POUPA TEMPO 

 Transitar com as mercadorias por mais de um país 

 Usar o mesmo documento para várias viagens durante 
o seu período de validade  

 Retornar ao seu país de origem sem problemas e 
atrasos 

 Promover o trânsito das mercadorias dentro do 
território aduaneiro, sem a necessidade de controles 
específicos 

 



POUPA DINHEIRO 

 Desembaraçar os seus bens previamente, a um custo 
predeterminado e controlado 

 Sem pagamento de taxas ou custos adicionais 

 Sem pagamento de encargos aduaneiros  

 

 



APLICA-SE A QUASE TUDO 

MATERIAL 
PROFISSIONAL 

AMOSTRAS 
COMERCIAIS 

FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES 



QUEM PODE USAR 

• Representantes comerciais 

•  Expositores 

•  Importadores 

•  Exportadores 

•  Executivos, e 

•  Outros profissionais 



COMO É COMPOSTO 



 - Capa e contra capa 

 - Folhas 

• De exportação (folhas amarelas) 

• De reimportação (folhas amarelas) 

• De importação (folhas brancas) 

• De reexportação (folhas brancas) 

• De trânsito (folhas azuis)   

• Tamanho: A4 

• Impressão: Em EN ou em FR e numa segunda língua  

COMO SE COMPÕE UM CARNET ATA? 



• As folhas são em número variável de harmonia com as 

necessidades do titular, mas em jogos de duas folhas 

• Cada jogo destina-se às operações que se completam 

em cada país 

COMO SE COMPÕE UM CARNET ATA? 

Cada  folha de exportação completa-se com uma folha de 
reimportação do mesmo jogo e que tem o mesmo 

número e cada folha de importação completa-se , do 
mesmo modo, com a respectiva folha de reexportação 



ONDE POSSO REQUISITAR 

UM 



Preencher: 
 
Requisição;  
Lista de mercadorias;  
Termo de responsabilidade. 
 
Entrega da caução, sendo que uma destas opções será requisito obrigatório para que possa realizar o 
levantamento do Carnet ATA.: 
 
- Seguro:  
   Via Câmara de Comércio (confirmar valor e condições) 
   Via titular (deverá ser solicitado o nº do documento e minuta à Câmara de Comércio )* 
 
- Garantia Bancária (deverá solicitar o nº do documento e minuta à Câmara de Comércio )* 
  
* Terá de ser válida pelo período de validade do Carnet e mais um ano após o mesmo expirar. 

COMO DEVO PROCEDER PARA SOLICITAR UM 

CARNET ATA?  



TERMO DE RESPONSABILIDADE 



Camera (body), Canon EOS-1 s/n. 1234, 
3456 

1/2 2 1 kg 5.000€ 

Lens 80-200mm, Canon s/n. 65670, 24315, 
65440  

3/5 3 3 kg 3.000€ 

Lens 35-300mm, Ricoh, s/n. A343434, 
A765567  

6/7 2 2 kg 10.250€ 

Tripods for camera, Sachler (no numbers) 8/11 4 12 kg 8.250€ 

KR 

JP 

Battery charger, BASF, s/n. 88777, 888767 12/13 2 4 kg 2.000€ 
Softie (microphone cover) 14 1 1 kg 250€ 

Video screens (no numbers) 400x255cm 15/16 2 150.000€ 
Tripods for video screens (no numbers)  17/18 2 25 kg 20.000€ 
Connectors, s/n. 1 to 10 19/28 10 2 kg 2.250€ 

TW 
EC 

30 
 

pcs. 

149 kg 211.000€ 

95 kg 

MY 

EC 

EC 
EC 

TW 

Microphone beams, AK-49, s/n Q98765, 
Q98555 

29/30 2 4 kg 10.000€ RU 

1/30 Photo-video equipment and 
accessories Two hundred 

and eleven 
thousand Euro 

LISTA DE MERCADORIAS 



REQUISIÇÃO ONLINE 



RESUMO 



• É um documento aduaneiro internacional 

• Usado para a importação temporária de mercadorias, excluindo os meios de transporte 

• Sem pagamento de qualquer encargo aduaneiro, durante 1 ano 

• Pode abranger um ou mais que um tipo de mercadorias 

• Evita a necessidade de apresentação de uma declaração aduaneira nacional ou de providenciar 

uma garantia a fim de assegurar o pagamento de uma eventual dívida aduaneira que se possa 

constituir em cada país visitado 

• Custo controlado 

• Simplifica o desalfandegamento das mercadorias 

• Pode ser utilizado em diversos países do Mundo 

• Ajuda a ultrapassar frequentes problemas (barreira linguística, preenchimento de formulários 

aduaneiros desconhecidos) 

RESUMO 



OBRIGADO! 

BMM@CCIP.PT 



QUANTO CUSTA 



 
Pedido Normal – 48 horas 
    
   Não Associados - 170 €    
   Associados - 100 €     
    
 
Pedido Urgente – 24 horas ou menos:     
       
 Não Associados – 334 €  
  Associados – 194 €  
 
 
Este custo varia se o pedido for para mais de três viagens ou destinos. Valor por 
destino adicional:  8€ Não Associados  
   6€ Associados  
 
A empresa/titular (requisitante do Carnet ATA) tem que estar registada em Portugal.  

QUANTO CUSTA E QUANTO TEMPO DEMORA? 



 
 - Seguro:  
    Via ACL-CCIP (exemplo de valores) 
 

 até 6.500€   20 € 
 10.000  31 € 
 15.000  46 € 
 25.000  78 € 
 30.000  85 € 
 40.000  114 € 
 50.000  142 € 
 75.000  193 € 
 100.000  231 € 
 >100.000   valores sob consulta 

 
    Via titular (deverá ser solicitado o nº do documento e minuta) 
 
 
- Garantia Bancária (deverá ser solicitado o nº do documento e minuta) 

CAUÇÃO 



E SE HOUVER PROBLEMAS 



• A associação emissora emite uma 2.ª  via (duplicado) 
do Carnet original 

 

• Este vai possuir o mesmo número e prazo do original 

 

• A menção duplicado deve constar na capa e nas 
restantes folhas  

DESTRUIÇÃO OU PERDA 



• A associação emissora emite um Carnet de substituição 

• Este vai apurar o Carnet original (voucher de 
reexportação) 

• A estância recebe o Carnet de substituição e retém o 
voucher de importação (branco) 

• O Carnet substituído possui na capa e nas restantes 
folhas a menção “substituiu o Carnet n.º…” 

RENOVAÇÃO DOS CARNETS ATA 



EM CASO DE IRREGULARIDADE NO APURAMENTO 

DO CARNET ATA 

• Autoridades aduaneiras: 

 apresentam a 
reclamação junto à 
associação garante 
dentro do prazo de um 
ano a contar da data do 
fim da validade do Carnet 
ATA 



EM CASO DE IRREGULARIDADE NO 

APURAMENTO DO CARNET ATA 

• A associação emissora: 

– 6 meses para fornecer prova da 

reexportação 

– Antecipar um depósito ou um pagamento 

provisório, para o caso da referida prova 

não ser apresentada 

– Após 3 meses, o depósito ou o pagamento 

passa a definitivo 

 

 



 

 

• Assinaturas das entidades competentes 
logo após emissão (entidade emissora, 
titular e est. aduaneira de exportação) 

• Prazos  de validade e de permanência 

• Vouchers correspondentes para o 
movimento requerido, preenchidos e 
assinados por entidade competente 

• Descrição das mercadorias: a identificação 
das mercadorias no Carnet ATA não é clara 

• Não apresentação do ATA nas estâncias 
aduaneiras, para validações de movimentos 

PROBLEMAS MAIS COMUNS 



LEGISLAÇÃO 



 

 

A LEGISLAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Decreto nº 54-A/1997: 

Convenção de Importação 

Temporária 

• Regulamento (CEE) nº 

2913/92 (Código Aduaneiro 

Comunitário) 

• Regulamento (CEE) nº 

2454/93 (Disposições de 

Aplicação ao CAC) 

 


