Como exportar para a
União Europeia?
Export Helpdesk da UE

Comissão Europeia, DG Comércio

O que é o
Export Helpdesk?

Um sítio na Internet sobre como exportar para a UE
www.exporthelp.europa.eu
Uma fonte de informação com as informações obrigatórias de que uma empresa
precisa para alcançar o mercado da UE
Uma base de dados sobre comércio de mercadorias
Acesso livre: sem custos nem palavra-passe
Em 6 línguas: inglês, francês, espanhol, português, árabe e russo

Como pode ajudar a sua empresa?

passo a passo

1. Vá ao Export Helpdesk em www.exporthelp.europa.eu
2. Clique em "A minha exportação"
3. Diga-nos o que pretende exportar, preenchendo o formulário

No formulário, pedimos-lhe que:
Insira o código do produto

Trata-se do código de 10 dígitos que descreve o seu produto na Classificação Internacional dos
Produtos. Caso não saiba este código, clique em "Pesquisa" e pesquise por palavra-chave

Selecione um país de origem

O seu país

Selecione um país de destino

O país da UE onde pretende vender o seu produto

Selecione uma data de simulação

A data em que prevê que o seu produto chegue às fronteiras da UE (alfândega)
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4. Clique em "Pesquisa"
Aparecerá um ecrã semelhante ao que se vê em baixo:

5. No separador Requisitos, encontrará a
lista de requisitos obrigatórios de
importação para a UE aplicáveis ao seu
produto
6. Ao clicar em cada requisito, acederá à
sua explicação, à legislação, aos
documentos necessários, à morada de
contacto da autoridade competente na
UE e a mais informações, como
exemplos, diretrizes...

7. Em baixo, encontrará o IVA/impostos
especiais aplicáveis ao seu produto no
país de destino da UE escolhido.
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8. No separador direitos aduaneiros,
encontrará o direito de importação aplicável
ao seu produto/país.

A primeira fila (Erga Omnes) indica o direito
a pagar por qualquer exportador de fora da
UE.
A segunda fila indica se pode beneficiar de
um regime comercial preferencial que lhe
conceda uma preferência pautal. A tarifa
"com desconto" aparece na coluna do
direito aduaneiro.
Quando vê "0 %", significa que não tem
nada a pagar para entrar no mercado da UE.
9. Caso se apliquem contingentes pautais ou medidas anti-dumping ao seu produto/país, estes
aparecerão na terceira fila. Clique neles para ver um saldo dos contingentes
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10. Caso beneficie de um regime pautal
preferencial, surgirá um separador por cada
regime preferencial.

Neste separador, encontrará a Regra de
Origem aplicável ao seu produto nos termos
desse regime.
Clique nas ligações para mais informações
sobre as características do regime ou das
regras de origem (como acumulação,
tolerância, derrogações, etc.)
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Em 10 passos, poderá saber:
 como deve ser o seu produto para poder entrar no mercado da UE
 quanto tem de pagar
 quando não tem de pagar por o seu produto/país beneficiar de um regime preferencial
 como comprovar a origem do seu produto para beneficiar do regime pautal preferencial

Estatísticas do comércio da UE

Ao preencher o formulário, encontrará os fluxos comerciais entre qualquer
país e a UE desde 2002.

Pode transferir estes dados para um ficheiro Excel

Sobre nós e formulário de contacto

Na secção "Sobre nós",
poderá saber quem somos e
porque tomámos esta
iniciativa.
Além disso, encontrará um
formulário de contacto
através do qual nos pode
apresentar questões sobre
como exportar para a UE.

Como obter mais informação?

•Contactando a Delegação da UE
•no seu país www.eeas.europa.eu/delegations

•Contactando diretamente a
•equipa do Export Helpdesk

Obrigado!

