
BREXIT – PROCEDIMENTOS ADUANEIROS E IECS NAS TROCAS COMERCIAIS

O Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa acolheu no passado dia 4 de abril o 
Seminário “BREXIT – Procedimentos aduaneiros e IEC’s  nas trocas comerciais”, organizado 
pela AT - Autoridade Tributária e Aduaneira.

Esta iniciativa teve como principal objetivo alertar para os procedimentos aduaneiros e 
IEC’s (Impostos Especiais de Consumo) e o respetivo impacto do Brexit nas empresas.

A sessão foi aberta por S. Ex.ª Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais – Dr. António 
Mendonça Mendes.

O Embaixador Dr. João Vallera, Coordenador da Task Force para o Brexit no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros , apresentou um breve enquadramento do tema Brexit.

Seguiu-se a apresentação do tema “O Brexit e procedimentos aduaneiros” pela Dr.ª Ana 
Paula Raposo – Subdiretora-geral da AT.

O tema “Os procedimentos de importação, Exportação e trânsito” foi apresentado pelo Dr. 
Ricardo de Deus, Chefe de Divisão dos Regimes da AT, que neste âmbito abordou os subte-
mas: União Europeia e Direito Aduaneiro, Procedimento Aduaneiro e Impactos Aduaneiros.  

A Dr.ª Anabela Carvalho - Diretora de Serviços da AT, apresentou o tema “Os regimes adua-
neiros preferenciais” e listou as seguintes consequências a partir da data da saída do Reino 
Unido da União Europeia:

O Reino Unido será um país terceiro tal como os EUA ou a China;
os regimes comerciais preferenciais da UE acordados com países terceiros deixam de 
se lhe aplicar ;
os fatores de produção do Reino Unido – matérias ou operações de transformação con-
sideram-se «não originários » ao abrigo de um regime comercial preferencial.

Também listou algumas das ações que os exportadores e produtores da UE-27 devem 
realizar a partir do Brexit:

Tratar os fatores de produção do Reino Unido, como  « não originário» na determinação  
da origem preferencial na UE das mercadorias;
Tomar medidas para poderem comprovar a origem preferencial na UE em caso de  
controlo posterior das provas de origem.  

Foi referido que exportadores comunitários precisam de:
Avaliar a origem das mercadorias que pretendam exportar ao abrigo dos regimes  
preferenciais
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Apresentação do Dr. Jorge Quadros, Técni-
co Superior Aduaneiro da AT Apresentações dos vários temas abordados no decorrer do seminário

Importadores comunitários têm:
De assegurar que o exportador do país 
terceiro pode comprovar a origem 
preferencial da mercadoria exportada 
ao abrigo do Acordo de Comércio Livre 
respetivo  

Apresentou os três possíveis cenários de 
relacionamento futuro entre os dois blocos:

União Aduaneira
Mercadorias em livre circulação
Prova de estatuto mediante um certifi-
cado de circulação

•  
•  

Acordo do Comércio Livre
Mercadorias originárias da UE-27 ou do 
Reino Unido
Devem ser acompanhadas de prova de 
origem

•  

•  

•  EUR.1, Exportador Autorizado ou REX

Estatuto de País Terceiro OMC

A Dr.ª  Luísa Nobre -  Diretora de Serviços 
da AT, apresentou o tema “O Licenciamen-
to”, abordado no âmbito de licenças de 
exportação/importação dentro das se-
guintes categorias de produtos agrícolas e 
produtos industriais: produtos siderúrgicos 
e alumínio; produtos químicos percursores 
de droga; bens de duplas utilização; bens 
suscetíveis de infringir tortura ou aplicar a 
pena de morte; diamantes brutos. Também 
referiu que após o Brexit as licenças emiti-
das no Reino Unido deixam de ser válidas 
em qualquer Estado-Membro e vice-versa.

•  

•  
•  

•  

•  

•  

•  
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“O Brexit e procedimentos IEC’s” foi um tema abordado por Dr. António Brigas Afonso- Sub-
diretor-geral.
O último tema - “Os procedimentos aplicáveis a mercadorias sujeitas a IEC’s” foi abordado 
pelo Dr. Jorge Quadros, Técnico Superior Aduaneiro da AT, que apresentou também algumas 
das consequências da saída Reino Unido:

•  As relações entre a União Europeia e o Reino Unido serão imediatamente reguladas  
     pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC);
•   o Reino Unido será um país terceiro tal como os EAU ou a China;
•   os regimes comerciais preferenciais da UE acordados  com países terceiros deixam de  
     se lhe aplicar;
•   os fatores de produção do Reino Unido – matérias ou operações de transformação con- 
     sideram-se «não originários» ao abrigo de um regime comercial preferencial.

Também referiu que a Comissão Europeia aconselha que todos os movimentos de produ-
tos sujeitos a impostos especiais de consumo de e para o Reino Unido não devam iniciar-se 
sempre que exista um risco razoável de não se encontrarem devidamente terminados antes 
da data do Brexit.

Foram apresentados os movimentos em aberto e respetivas soluções para o correto 
encerramento.

Um dos exemplos de situação/solução apresentado pelo Dr. Jorge Quadros foi:

Sessão de abertura com o Presidente da CCP e da ADIPA – Eng. João Viera Lopes

Situação: Produtos provenientes de um Es-
tado-Membro com destino ao Reino Unido  
e que se encontram em território da UE na 
data do Brexit

Solução: Nesta situação, deixa de existir 
um destinatário válido, uma vez que o seu 
estatuto foi retirado, não sendo possível 
encerrar-se o movimento da forma ha-
bitual no EMCS, adicionalmente, os pro-
dutos não chegam ainda ao Reino Unido , 
encontrando-se em território da UE.

Por fim, foi exibida a página da AT com uma 
secção acerca do Brexit, onde foi possível 
consultar informações acerca dos impostos 
especiais de consumo e outros elementos 
de apoio.
 A sessão de encerramento contou com a 
intervenção da Diretora-geral da AT- Dr.ª 
Helena Alves Borges.

CONFERÊNCIA “O MUNDO DIGITAL: QUE NOVOS CONSENSOS?”

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) organizaram no dia 17 de abril a Conferência “O mundo digital: que novos 
consensos?”  no Centro Cultural de Belém em Lisboa. O evento assinalou o Centenário da 
OIT, no âmbito da iniciativa “Futuro do Trabalho”, com o propósito de refletir acerca de 
condições e temas essenciais na análise das perspetivas do trabalho a nível mundial. O 
desenvolvimento tecnológico é causador de mudanças radicais na quantidade de traba-
lho disponível, e na qualidade dos empregos, sendo necessária a criação de políticas de 
maneira a desenvolver mão de obra qualificada, garantir que os ganhos da produtividade 
são igualmente distribuídos, de forma a reduzir a polarização do emprego, que tem vindo a 
afetar gravemente a classe média.

A sessão foi aberta pelo Presidente da CCP e da ADIPA –  João Vieira Lopes e pelo Senhor 
Secretário de Estado do Emprego –  Miguel Cabrita.

João Viera Lopes congratulou a OIT pelo centenário esperando que nos próximos 100 
anos esta plataforma continue presente como até hoje. Também referiu que neste mo-
mento existe um grande desafio acerca das alterações do sistema económico, estando 
perante o próximo acontecimento, a Economia 4.0. Tal situação leva a muitas especula-
ções, mas na verdade ninguém sabe o que vai acontecer, e como não se sabe, é essencial 
procurar encontrar linhas das necessidades de adaptação que iremos precisar na organi-
zação de trabalho e na organização das empresas.

O primeiro tema abordado - “O Impacto 
da Automação no emprego e no Comércio 
Global”, apresentado pelo Dr. Aurelio Pari-
sotto Chefe de Unidade de Coordenação 
e Desenvolvimento de Políticas por País, 
Departamento de Emprego da OIT,  referiu 
que a próxima vaga de automação está a 
chegar: Inteligência Artificial. Também  
apresentou um breve esclarecimento acer-
ca do que é automação referindo que “Au-
tomação é a tecnologia através da qual um 
processo ou procedimento é executado 
com a mínima assistência humana”. Apre-
sentou os seguintes efeitos consequentes 
da automatização:

Efeitos de deslocação: Robots ou 
software assumem tarefas rotineiras 
anteriormente executadas por traba-
lhadores (pinturas, levantamento de 
pesos)

•  
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Sessão de encerramento com a Diretora do 
Escritório da OIT em Lisboa - Dra. Mafalda 
Troncho

Painel de Empresas com Randstad, MAKRO e Paulo Duarte Transportes 

 Efeitos de reintegração: Emerge um novo conjunto de tarefas não-rotineiras desem-
penhadas pelos trabalhadores (co-bots, cibersegurança...)
Efeitos sobre a produtividade: Produtividade acrescida aumenta a procura por traba-
lhadores para tarefas automatizadas e não automatizadas

Uma das estimativas de mudanças no Mercado de Trabalho impulsionadas pela tecnolo-
gia é de que 47% dos trabalhadores na América encontram-se em risco elevado de verem 
os seus empregos substituídos pela automação (Frey e Obsorne, 2015). Vários estudos 
mostram que ainda existem entraves tecnológicos e económicos em várias industrias para 
a automação:

Montagem eletrónica: Inserir peças pequenas, frágeis e frequentemente flexíveis em 
produtos eletrónicos de consumo firmemente embalados, exacerbada por curtos 
ciclos de produção.
Têxtil: alinhar com precisão tecidos maleáveis em máquinas de costura, exacerbado 
pela vasta gama de tecidos, produtos e tamanhos.
Impressão 3D: O desenvolvimento de materiais de suavidade, respirabilidade e durabi-
lidade comparáveis com os tecidos convencionais.

A conferência encerrou com a interven-
ção da Diretora do Escritório da OIT em 
Lisboa - Dra. Mafalda Troncho a qual referiu 
que as organizações de empregadores pre-
cisam de adaptar os seus serviços às novas 
necessidades e reforçar a sua capacidade 
de responder a um conjunto cada vez mais 
diversificado de interesses comerciais.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

•  

•  

No fim da apresentação o Dr. Aurelio colocou algumas questões para debate sendo uma 
delas “O que é que os governos e os parceiros podem fazer para limitar as potenciais impli-
cações negativas – a nível macro e no mercado de trabalho?”.

O segundo tema “A Inteligência Artificial ao serviço das Empresas e das Pessoas”, foi 
apresentado pelo Prof. Eng. Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico, 
que colocou a seguinte questão “Qual é o impacto da automação no mercado laboral em 
Portugal?” respondendo que:

•  

•  

•  

50% do tempo despendido em tarefas laborais atuais é suscetível de ser automatiza-
do  recorrendo à tecnologia atual , podendo aumentar para 67% em 2030.
26% da automação potencial poderá ser adotada até 2030 (cenário intermédio de 
automação possível ), tornando redundantes cerca de 1,1 M de trabalhadores.
600 mil a 1,1 milhão de novos empregos poderão também ser criados na sequência da 
combinação entre automação e crescimento económico

Aproximadamente 700 mil de trabalhadores (15% do total da força de trabalho) terão de 
alterar as suas ocupações laborais atuais e desenvolver novas capacidades até 2030. 87% 
dos executivos seniores, a nível global, referem que as suas empresas não se encontram 
adequadamente preparadas para suprir lacunas das capacidades atuais.

Seguiu-se o Painel de Empresas onde foram debatidos os temas abordados, contando 
com a moderação do Presidente de Conselho de Administração da Logistema – Dr. Ricardo 
Félix, e na qual participou a Diretora de Marketing e Comunicação da Randstad – Dr.ª Inês 
Veloso, o Director-Geral da MAKRO – Dr. David Antunes, e o Gerente da Paulo Duarte Trans-
portes – Dr. Gustavo Paulo Duarte.


