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I.

INTRODUÇÃO

1.

O presente guia visa:
•

oferecer orientações sobre como redigir uma denúncia anti-dumping;

•

mostrar quais as informações que a Comissão Europeia («Comissão») geralmente necessita
para decidir se pode dar início a um inquérito formal a importações alegadamente objeto de
dumping que estão a causar prejuízo a uma indústria da União.

2.

A legislação da UE que aplica as disposições internacionalmente acordadas para lidar com
importações objeto de dumping está estabelecida no Regulamento (UE) 2016/1036 1 do
Parlamento Europeu e do Conselho («regulamento de base»).

3.

O presente guia:
•
•
•

mostra passo a passo o teor de uma denúncia;
esclarece questões que geralmente surgem na elaboração de uma denúncia;
oferece um formato estruturado para facilitar a redação de uma denúncia.
Exoneração de responsabilidade
O presente guia não é um documento juridicamente vinculativo. O seu conteúdo não é
obrigatório.
As informações fornecidas pelos autores da denúncia podem variar em função das
circunstâncias específicas de cada caso. O presente guia destina-se apenas a oferecer
orientações gerais. Pode haver circunstâncias em que outra abordagem seja razoável devido
à natureza específica do caso, não devendo também ser retiradas conclusões deste guia
sobre o que constitui padrões de aceitabilidade em denúncias anti-dumping. Além disso, a
utilização do presente guia não implica a aceitação automática de uma denúncia. Cada caso
é analisado com base nas suas especificidades.

4.

Dado que o presente guia se destina a ajudar os autores das denúncias, a Comissão agradece
observações sobre como melhorá-lo, e encontra-se à sua disposição para responder a quaisquer
questões que possa ter relativamente à apresentação de uma denúncia anti-dumping.

Comissão Europeia
Direção-Geral do Comércio

Endereço postal:
Rue de la Loi/ Wetstraat, 200
1049 Bruxelas, Bélgica

Escritórios:
Rue de la Loi/ Wetstraat, 170
1000 Bruxelas, Bélgica

Telefone: 32-2-298 78 73 Fax: 32-2-295 65 05
Correio eletrónico: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
5.

Para apresentar uma denúncia ao Gabinete de Denúncias, siga as orientações do anexo 1 do

1

Publicado no JO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=pt
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presente guia. A Comissão analisará a denúncia e decidirá se a mesma contém elementos
suficientes que provem que o prejuízo sofrido pela indústria da União é causado pelas
importações objeto de dumping. Se a denúncia for considerada aceitável, 45 dias após a data de
apresentação da mesma será iniciado um inquérito relativo às importações alegadamente objeto
de dumping. Considera-se que a denúncia foi apresentada no primeiro dia útil seguinte à data em
que deu entrada na Comissão, desde que contenha as duas versões: a versão confidencial e a
versão aberta para consulta pelas partes interessadas (ver o anexo 4 do presente guia).
6.

A denúncia deve ser assinada pelas pessoas que representam legalmente as empresas que a
apresentam, por exemplo, os seus diretores executivos. Se os autores da denúncia forem
representados por uma pessoa singular ou coletiva (por exemplo, um advogado ou uma
associação), é necessário apresentar também a procuração pertinente (ver também o ponto 24).
Autor(es) da denúncia = produtor(es) da UE que
apresenta(m) uma denúncia anti-dumping

7.

Um inquérito iniciado na sequência da avaliação de uma denúncia devidamente fundamentada
exige a cooperação da indústria da União, nomeadamente o preenchimento de questionários e
visitas dos agentes da Comissão às instalações das empresas.
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II. OBSERVAÇÕES GERAIS
A.

Documentação

8.

Uma denúncia deve ser exaustivamente documentada e devidamente fundamentada. Os autores
da denúncia devem facultar as melhores informações disponíveis a que tenham acesso, apoiadas
por elementos de prova suficientes.

9.

As alegações constantes da denúncia devem ser apoiadas por elementos de prova suficientes ou
argumentos sólidos que possam razoavelmente ser do conhecimento do autor da denúncia. Ao
avaliar se as informações apresentadas na denúncia são fiáveis e suficientes, a Comissão terá em
conta todas as circunstâncias do caso, nomeadamente:
•
•
•
•

o produto em causa;
os países envolvidos;
a estrutura da indústria da União;
a disponibilidade de informações.

10. Apresente explicitamente todos os cálculos e todas as fontes dos dados utilizados 2. Verifique o
período a que os dados dizem respeito e explique a metodologia utilizada.
11. Regra geral, todas as informações ou dados contidos na denúncia devem estar isentos de direitos
de autor. Se pretende utilizar um relatório, estudo, estudo de mercado, artigo de imprensa, etc.,
que se encontre protegido por direitos de autor, deve obter a autorização do titular desses direitos
(para mais informações, ver o anexo 4 do presente guia).
12. Para efeitos de transparência, em caso de instauração de um inquérito, a Comissão publicará um
resumo da denúncia. Por conseguinte, ao apresentar uma denúncia, inclua um resumo da mesma
com os seguintes dados:
•
•
•

informações pormenorizadas sobre o produto em causa, nomeadamente (se
aplicável) os processos de produção e as utilizações;
resumo do caso;
lista de partes conhecidas para o inquérito (sem dados de contacto).

Quando o inquérito for aberto, o resumo será publicado no sítio Web da Direção-Geral do
Comércio da Comissão.
13. O corpo da denúncia deve conter apenas os valores e os quadros que sejam absolutamente
necessários. Os valores e quadros mais pormenorizados devem ser fornecidos em anexos, embora
tenham de ser referidos no corpo da denúncia.
14. Todos os dados e elementos de prova relativos à alegação de dumping (para definições e mais
informações, ver a secção «DUMPING») devem dizer respeito apenas ao país de exportação em
questão. Os dados e elementos de prova que corroborem as alegações relacionadas com o
prejuízo (ver a secção «PREJUÍZO») só devem dizer respeito à União Europeia (UE)3.
15. Ao converter valores para euros 4, indique as taxas de câmbio utilizadas e o período a que dizem
respeito.

2 Se a denúncia incluir hiperligações, inclua a página Internet relevante e a data de acesso.
3 UE: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha,
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países
Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia.
4 Pode encontrar as taxas de câmbio de algumas divisas para euros no seguinte endereço:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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B.

Confidencialidade

16. Se deseja manter a confidencialidade de alguma parte da denúncia, solicite-o expressamente e
indique as razões do pedido 5. Sem um pedido de tratamento confidencial e uma justificação
adequada, o tratamento confidencial não será concedido.
17. Caso alguma parte da denúncia deva ser tratada como confidencial, forneça uma versão
significativa e não restrita da mesma. Tenha em atenção que se não fornecer essa versão
significativa e não restrita para as partes interessadas, os serviços da Comissão poderão não
tomar em consideração as informações comunicadas a título confidencial 6.
18. A versão «aberta para consulta pelas partes interessadas» (versão «não confidencial») da
denúncia fará parte do processo aberto e pode ser consultada pelas partes interessadas após a
abertura de um inquérito.
19. A Comissão respeita rigorosamente os requisitos de confidencialidade. A denúncia ou quaisquer
documentos que contenham informações confidenciais devem conter a menção «Divulgação
restrita». Da mesma forma, a versão não confidencial da denúncia ou quaisquer outros
documentos que não contenham informações confidenciais devem conter a menção «Aberta
para consulta pelas partes interessadas»».
20. Pode suprimir ou resumir dados que contenham segredos comerciais na versão não confidencial,
mas as tendências e os níveis devem estar claros. É necessário justificar a supressão ou o resumo
de dados, por isso, explique por que motivo esses dados devem ser considerados confidenciais.
Para mais informações sobre como elaborar a versão não confidencial, ver o anexo 4.
21. Conforme referido no ponto 5, a denúncia deve ser apresentada com ambas as versões: a
confidencial («divulgação restrita») e a não confidencial («aberta para consulta pelas partes
interessadas»).
22. Os autores da denúncia individuais podem enviar informações que não possam ser integradas na
denúncia devido à sua confidencialidade diretamente para a Comissão.

5

Para mais informações sobre confidencialidade, ver o artigo 19.º do regulamento de base.

6

Ver o artigo 19.º, n.º 3, do regulamento de base.
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III. COMO APRESENTAR UMA DENÚNCIA ANTI-DUMPING
23. Uma denúncia anti-dumping deve incluir os seguintes elementos 7:
1. Informações gerais:
•
•
•
•

a identidade do autor da denúncia,
o produto alegadamente objeto de dumping,
o(s) país(es) de origem,
outras partes conhecidas em causa;

2. Elementos de prova que sugiram dumping (ver a secção «DUMPING»);
3. Elementos de prova que sugiram prejuízo para a indústria da União (ver a secção
«PREJUÍZO»);
4. Elementos de prova que sugiram um nexo de causalidade entre o alegado dumping e o
prejuízo (ver a secção «NEXO DE CAUSALIDADE»).
Ver no anexo 2 um exemplo de um índice de uma denúncia.

(1) Informações gerais
A.

Intervenientes da UE
Os autores da denúncia

24. A indústria da União que apresenta uma denúncia pode escolher como representante:
•
•
•

qualquer pessoa singular ou coletiva;
uma associação que não tenha personalidade jurídica;
uma associação criada para representar empresas individuais para efeitos de apresentação
da denúncia.

O representante deve reunir as informações necessárias e apresentá-las à Comissão. Deve
demonstrar que está devidamente autorizado a atuar em nome da indústria (ver também o ponto
6). Embora uma associação europeia possa estar em melhor posição para apresentar um caso, as
empresas individuais também podem fazê-lo diretamente com a Comissão.
25. Cada produtor da UE que seja autor de uma denúncia ou em nome do qual é apresentada uma
denúncia («autor da denúncia») deve facultar:
•
•
•
•
•

nome;
endereço;
número de telefone;
endereço de correio eletrónico;
o nome de uma pessoa de contacto.

Estas informações devem ser incluídas num anexo e fornecidas em formato eletrónico, de
preferência numa folha de cálculo eletrónica como as do Microsoft Excel.
26. O autor da denúncia deve indicar o volume de produção do produto em causa, por cada autor da
denúncia, se aplicável, para o período de um ano mais recente antes da apresentação da denúncia,
ou seja:
- o último ano civil,
- o último ano financeiro, ou

7

Ver o artigo 5.º, n.º 2, do regulamento de base.
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- qualquer outro período de 12 meses,
desde que esse período termine, o mais tardar, 6 meses antes da data de apresentação
da denúncia.
Os dados não devem ter mais de 6 meses.
27. A denúncia deve indicar se os autores da denúncia estão ligados a empresas que fabricam e/ou
vendem o produto em causa no(s) país(es) abrangido(s) pela denúncia. Em caso afirmativo, deve
incluir informações sobre essa ligação e sobre as empresas em questão.
28. A denúncia também deve indicar se os autores da mesma compraram o produto em causa a
outros produtores da UE, ao(s) país(es) abrangido(s) pela denúncia ou a outros países terceiros.
Deve ainda explicar a razão dessas aquisições e especificar os volumes envolvidos e os preços.
Outros produtores da UE
29. A denúncia deve incluir uma lista de todos os outros produtores conhecidos da UE, indicando:
•
•
•
•
•
•

dados de contacto;
nome;
endereço;
telefone;
endereço de correio eletrónico;
pessoa de contacto (se possível).

Estas informações devem ser incluídas num anexo e fornecidas em formato eletrónico, de preferência
numa folha de cálculo eletrónica como as do Microsoft Excel.
30. A denúncia deve incluir uma estimativa do volume de produção de todos os outros produtores
conhecidos da UE para o período de um ano mais recente antes da apresentação da mesma (o
mesmo período que para os autores da denúncia, ver ponto 26). Deve também explicar a base
para essa estimativa.
31. A denúncia deve incluir estas informações para todos os outros produtores conhecidos da UE,
independentemente de estes apoiarem ou não a mesma.
Associações de produtores
32. A denúncia deve incluir, se pertinente, uma lista de todas as associações de produtores
conhecidas, a nível da UE e nacional, indicando:
•
•
•
•
•
•

dados de contacto;
nome;
endereço;
número de telefone;
endereço de correio eletrónico;
pessoa de contacto (se possível).

Estas informações devem ser incluídas num anexo e fornecidas em formato eletrónico, de preferência
numa folha de cálculo eletrónica como as do Microsoft Excel.
Representatividade dos autores da denúncia
33. Os autores da denúncia devem atuar em nome de uma parte importante da indústria da União. Na
prática, tal significa que os autores da denúncia devem representar pelo menos 25 % da produção
total da UE do produto em causa (ou seja, da produção fisicamente situada na UE).
34. Tenha em consideração que a Comissão pode excluir a produção de produtores da UE que
estejam ligados a exportadores ou importadores, e a produção de produtores da UE que importem
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o produto em causa do(s) país(es) alegadamente objeto de dumping.
35. Os produtores da UE que não se juntem aos autores da denúncia podem, no entanto, manifestar o
seu apoio à mesma.
36. A denúncia pode incluir observações sobre produtores conhecidos da UE que não a apoiam,
descrevendo, se possível, as razões para tal.
37. Antes de instaurar um inquérito, a Comissão analisa se os apoiantes representam, pelo menos,
25 % da produção total da UE, com base na produção fisicamente situada na UE, e se o nível de
apoio da denúncia é superior ao nível de oposição.
38. Para analisar a representatividade do autor da denúncia, a Comissão enviará cartas a todos os
produtores conhecidos da UE antes de dar início a um inquérito. O anexo 7 contém um exemplo
de uma dessas cartas.
Casos regionais
39.

Um caso especial ocorre quando existe um grau de isolamento do mercado tão grande numa
região da UE que os produtores dessa região podem ser considerados a indústria lesada. Uma
«região» pode ser um país, uma parte de um país ou vários países em conjunto. Se as
exportações estiverem concentradas na região, pode haver fundamentos para um processo antidumping regional.

40. As condições para apresentar uma denúncia anti-dumping regional são as seguintes:
(1) Os produtores do produto em causa vendem a totalidade ou a quase totalidade (geralmente
mais de 80 %) da sua produção nessa região;
(2) A procura nessa região não é satisfeita de forma substancial por fornecimentos de produtores
estabelecidos noutra parte da UE (geralmente menos de 20 %);
(3) Existe uma concentração de importações objeto de dumping do produto em causa nessa
região (geralmente mais de 80 %); e
(4) Essas importações objeto de dumping causam prejuízo à totalidade ou à quase totalidade dos
produtores da região (geralmente mais de 80 %).
41. Para mais informações sobre casos regionais, ver o artigo 4.º, n.º 1, do regulamento de base.

B.

Produto abrangido pela denúncia

42. A denúncia deve conter uma descrição do produto importado a ser abrangido pelo inquérito antidumping, incluindo uma descrição completa do mesmo que esclareça qualquer eventual equívoco
relativamente à sua definição.
produto em causa = produto que está a ser importado
para a UE a preços alegadamente objeto de dumping
43. Esta parte da denúncia que aborda o produto em causa é crucial em vários aspetos:
- para a denúncia, porque todos os dados fornecidos e analisados na mesma (como o dumping e
o prejuízo) só dizem respeito ao produto em causa;
- para o inquérito, porque este vai abranger apenas o produto definido na denúncia; e
- para as medidas anti-dumping, que só serão aplicáveis ao produto em causa.
44.

Breve descrição – A denúncia deve incluir uma definição concisa do produto em causa, ou seja,
do produto a ser objeto de inquérito, que pode ser (ou não) a definição indicada no(s) código(s)
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da Nomenclatura Combinada (NC) 8 pertinentes.
Tenha em consideração que as autoridades aduaneiras nacionais têm de conseguir identificar se
um produto importado se enquadra na descrição do produto, se e quando um inquérito resultar
na imposição de medidas anti-dumping, mas também a partir do momento da instauração de um
inquérito.
Tal significa que a definição do produto deve basear-se nas suas características físicas, técnicas
e químicas de base, para que seja identificável no momento do desalfandegamento.
Outros fatores, como a utilização ou os processos de produção, não devem ser utilizados para a
definição do produto, a menos que estejam relacionados com as suas características físicas,
técnicas e químicas.
45. Descrição completa – A denúncia também deve incluir uma descrição completa do produto, que
deve conter:
- A classificação pautal do produto em causa (os códigos NC ao abrigo dos quais o produto é
importado para a UE); 9
- Um resumo do processo de produção, indicando se coexistem diferentes processos de
produção na UE e/ou nos países em causa;
- As características físicas, técnicas e químicas de base e outras propriedades do produto em
causa;
- As utilizações do produto e o seu mercado. Descreva o segmento do mercado a que pertence o
produto e outras questões pertinentes. Por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•

a qualidade ou o preço são o fator de marketing decisivo?
o mercado é extremamente cíclico?
qual a elasticidade-preço da procura?
qual a perceção do consumidor do produto?
o produto tem de ser aprovado pelos clientes/agências antes de ser vendido?
o produto é vendido no local ou as vendas baseiam-se em contratos?
quais são os canais de vendas (como é vendido o produto)?

46. Se existirem diferentes tipos ou variedades do produto em causa, explique claramente:
•
•
•

quais os principais tipos ou variedades a incluir no âmbito da definição do produto?
porquê?
se os diferentes tipos ou variedades podem ser tratados como um único produto e ser
abrangidos pelo mesmo inquérito.

Ao avaliar a definição do produto, a Comissão poderá ter de abordar as características físicas,
técnicas e químicas de base do produto em causa e a sua permutabilidade para
aplicações/consumidores industriais.
47. A denúncia deve incluir pormenores sobre quaisquer medidas anti-dumping/antissubvenções/de
salvaguarda ou inquéritos em curso que envolvam o mesmo produto ou um produto similar
noutros países terceiros.

8

A descrição de um produto consiste, normalmente, num «bloco», que vai do geral para o específico, com
possíveis exclusões, devendo terminar com a lista de códigos NC. Por exemplo, i) o produto em causa é
constituído por ….; ii) o produto em causa não abrange …; iii) o produto em causa está atualmente
classificados nos códigos NC.…

9

Se o produto em questão não corresponder totalmente a um código NC específico, insira o prefixo «ex»
antes do código. Poderá encontrar orientações gerais sobre questões de classificação na página Web
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm, ou contactar as
suas autoridades aduaneiras competentes.
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Direitos aduaneiros e outras medidas comerciais
48. A denúncia deve indicar os direitos aduaneiros a pagar pelo produto do(s) país(es) em causa
quando importado para a UE, bem como quaisquer outros regimes pautais aplicáveis às
importações do produto para a UE. Tal pode incluir contingentes, contingentes pautais, ou –
caso o produto seja exportado de um país em desenvolvimento – o Sistema de Preferências
Generalizadas da UE. Se tiver conhecimento de alterações recentes em qualquer um destes
regimes, especifique-o 10.
49. Indique também os direitos aduaneiros a pagar para o produto originário da UE quando
importado para o(s) país(es) terceiro(s) abrangido(s) pela denúncia.
Conclusão relativamente ao produto
50. A denúncia deve conter uma declaração clara de que o produto em causa pode ser comparado e
concorre com o produto produzido e vendido na UE pela indústria da União («produto similar»).
Em termos técnicos, as mercadorias importadas e as mercadorias da UE devem ser produtos
«similares».
produto similar = produto produzido na UE que é
comparado ao produto em causa

C.

País(es) em causa e exportadores

51. Uma denúncia anti-dumping diz respeito a importações de produtos fabricados em um ou mais
países 11 fora da UE. Para cada país terceiro, a denúncia deve incluir uma lista de todos os
produtores/exportadores conhecidos do produto em causa, com dados de contacto:
•
•
•
•
•

nome;
endereço;
número de telefone;
endereço de correio eletrónico;
pessoa de contacto (se disponível).

Estas informações devem ser incluídas num anexo e fornecidas em formato eletrónico, de preferência
numa folha de cálculo eletrónica como as do Microsoft Excel. Forneça as mesmas informações, se
disponíveis, para as associações conhecidas de produtores/exportadores no(s) país(es) em causa.

D.

Importadores na UE

52. A denúncia deve incluir uma lista de todos os importadores conhecidos do produto para a UE,
com dados de contacto:
•
•
•
•
•

nome;
endereço;
número de telefone;
endereço de correio eletrónico;
pessoa de contacto (se disponível).

10

Estas informações podem ser obtidas na página Web
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pt, ou contacte as autoridades
aduaneiras do seu país.
11 Se pretende apresentar uma denúncia relativa a um produto e país recentemente investigados e sujeitos a
uma conclusão negativa, contacte os serviços da Comissão para obter mais informações.
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Estas informações devem ser incluídas num anexo e fornecidas em formato eletrónico, de preferência
numa folha de cálculo eletrónica como as do Microsoft Excel. Forneça as mesmas informações, se
disponíveis, para todas as associações conhecidas de importadores.

E.

Fornecedores, utilizadores e consumidores na União

53. A denúncia deve incluir uma lista de fornecedores dos produtores da UE, utilizadores do produto
em causa e associações de consumidores da UE (se conhecidas) com dados de contacto:
•
•
•
•
•

nome;
endereço;
número de telefone;
endereço de correio eletrónico;
pessoa de contacto (se disponível).

Estas informações devem ser incluídas num anexo e fornecidas em formato eletrónico, de
preferência numa folha de cálculo eletrónica como as do Microsoft Excel.

(2) DUMPING
A.

Princípios

54. A existência de preços baixos não significa necessariamente que as importações sejam objeto de
dumping. A definição básica de dumping consiste em vender um produto num mercado de
exportação a um preço inferior ao seu valor normal.
Preço de exportação = preço à saída da fábrica das
mercadorias destinadas à exportação
Valor normal = valor do produto vendido no mercado interno
do exportador para consumo interno
Dumping = o preço de exportação é inferior ao valor
normal
55. A denúncia deve conter os elementos de prova necessários para comparar o preço de exportação
do produto com o seu valor normal.
Os elementos de prova fornecidos para fundamentar o cálculo do dumping devem abranger um
período de 12 meses a terminar o mais tardar 6 meses antes da data de apresentação da denúncia.
Tal aplica-se:
•
•
•
•

B.

ao valor normal (ver a secção C);
ao preço de exportação (ver a secção D);
a qualquer eventual ajustamento;
à comparação de preços (ver a secção E).

Tipos do produto

56. Em alguns casos, o produto em causa é homogéneo e não é possível identificar formas ou tipos
diferentes que afetem significativamente os preços. Nesses casos, um cálculo do dumping será
suficiente para chegar a uma conclusão sobre o dumping para o produto em causa no seu todo.
57. Noutros casos, o produto em causa é importado para a UE em diferentes formas ou tipos a preços
significativamente diferentes. As médias podem distorcer a comparabilidade dos preços entre o
valor normal e o preço de exportação, pelo que poderá ser necessário apresentar diferentes
cálculos do dumping para diferentes tipos do produto importados para a UE. Nesse caso, será
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necessário escolher um ou mais tipos do produto representativos para que a conclusão sobre o
dumping seja razoável para o produto em causa. Tal pode ser feito, por exemplo, mostrando que
as importações para a UE dos tipos representativos escolhidos abrangem um volume significativo
do total das importações para a UE do país em causa. Se a denúncia visar mais do que um país,
então cada país em causa poderá ter um ou mais tipos representativos diferentes.
58. O valor normal e o preço de exportação serão comparados para cada tipo do produto
representativo, o que resultará em diferentes cálculos do dumping, cuja média será então
calculada.

C.

Valor normal

59. O valor normal será baseado, de preferência, nos preços de venda no mercado interno do
exportador ou, em alternativa, deve ser calculado (soma do custo de produção com um lucro
razoável). Aplicam-se disposições especiais aos produtos originários de países sujeitos a
distorções importantes que afetam o livre funcionamento do mercado (ver o ponto 66).
60. Na maioria dos casos, o valor normal será o preço cobrado pelo produto em causa no mercado
interno do exportador. Esse preço deve estar relacionado com uma transação interna destinada ao
consumo interno, com um comprador independente.
61. Os preços devem ser líquidos à saída da fábrica (incoterm «EXW» 12) e excluir todos os
impostos internos, como o IVA. Se esse preço não estiver disponível (por exemplo, se se
aplicarem os incoterms «CIF» e «FOB»), os preços disponíveis terão de ser ajustados para um
estádio líquido à saída da fábrica.
62. Os preços e potenciais ajustamentos devem ser apoiados por elementos de prova suficientes,
como faturas, ofertas, listas de preços, etc..
Exemplo 13:

12

As regras relativas aos Incoterms ou terminologia internacional do comércio são um conjunto de termos
comerciais predefinidos publicados pela Câmara de Comércio Internacional (CCI), amplamente utilizados
em transações comerciais ou processos de aquisição internacionais. Este conjunto de termos comerciais,
constituídos por três letras, relacionados com práticas comuns de vendas contratuais tem como objetivo
principal comunicar claramente as tarefas, os custos e os riscos associados ao transporte e à entrega de
mercadorias. Poderá encontrar mais informações, nomeadamente, na página Web da Câmara de Comércio
Internacional http://www.iccwbo.org e nas páginas Web das autoridades aduaneiras competentes do seu
país.
13 Se, devido ao facto de o produto não ser homogéneo, a análise for baseada em vários tipos do produto
representativos, tal resultará em valores normais diferentes que serão comparados individualmente com os
preços de exportação correspondentes.
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Figura 1: Valor normal = Preço de venda no mercado interno
Exemplo:
Os autores da denúncia obtiveram elementos de prova de um preço de venda a retalho do
produto no mercado interno do país de exportação (139,15 unidades monetárias do país de
exportação). A partir deste preço de venda a retalho, obtém-se uma estimativa do preço líquido
à saída da fábrica, deduzindo os elementos relevantes, que podem ser, por exemplo, os seguintes:
IVA (10 %), margem do retalhista (10 %), margem do grossista e transporte e seguro (15 %).
Produto em causa, tipo
Preço de venda a retalho
139,15

Moeda do país de exportação

menos Imposto sobre o Valor Acrescentado = 10 %. (Cálculo: 139,15/1,10)
⇒Preço de venda líquido
126,5
menos Margem do retalhista = 10 %. (Cálculo: 126,5/1,10)
⇒Preço de venda por grosso
115
menos Margem do grossista e transporte e seguro = 15 % (Cálculo: 115/1,15)
⇒Preço à saída da fábrica
Taxa de câmbio: 2 unidades monetárias do país de exportação = 1 EUR
Valor normal

100

50 EUR

Preço de venda a retalho obtido de ________ como mostra o anexo ___.
As margens e os custos de transporte e seguro foram obtidos do estudo de mercado realizado por
______ (ou foram estimados com base em ...). Ver anexo ___ para uma cópia das páginas relevantes.
A taxa de câmbio é ___. Para mais informações, ver anexo ___.

63. Se os preços no mercado interno do exportador não estiverem disponíveis ou não forem fiáveis
(nomeadamente, se as vendas forem baseadas em transações entre partes ligadas, forem efetuadas
com prejuízo, ou forem insignificantes) 14, poderá utilizar o valor normal calculado do produto
baseado nos custos de produção no país de origem acrescidos dos encargos de venda, despesas
administrativas e outros encargos gerais («VAG») e lucro.
A denúncia deve indicar a estrutura de custos e explicar como estes são calculados: materiais
(identificar as principais matérias-primas utilizadas), mão de obra direta, despesas gerais, VAG,
excluindo os custos de transporte, e margem de lucro razoável no país de origem, conforme
mostrado na figura 2.
64. Indique também claramente as fontes de cada elemento e inclua todos os elementos de prova
relevantes nos anexos (ver anexo 2), indicando claramente a respetiva data. Ver exemplo na
figura 2 15:

14

As vendas no mercado interno são consideradas insignificantes se não atingirem 5 % das exportações do
país para a UE.
15 Idem, nota de rodapé 13.
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Figura 2. Valor normal calculado
Valor normal calculado em País de Exportação
Produto em causa, tipo
Custos de fabrico
Matérias-primas
EUR/tonelada
- matéria-prima A (300 EUR/tonelada)
- matéria-prima B (25 EUR/tonelada)
- matéria-prima C (70 EUR/tonelada)
Mão de obra
EUR/tonelada
- Mão de obra qualificada (30 EUR/tonelada)
- Mão de obra não qualificada (20 EUR/tonelada)

395

Energia 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh
EUR/tonelada
Outros custos de fabrico
EUR/tonelada
(Se possível, especifique: arrendamento, locação, depreciação, manutenção e reparação, etc.)

10
45

_____
Subtotal Custos de fabrico
EUR/tonelada
500
Encargos de venda, despesas administrativas e outros encargos gerais
EUR/tonelada
100
(Se possível, especifique: financiamento, seguro, embalagem,
administração, venda, publicidade, investigação e desenvolvimento, patentes/royalties,
assistência técnica, garantias, etc.)
_____
CUSTO TOTAL
EUR/tonelada
600
Lucro normal
5%
EUR/tonelada
30
_____
VALOR NORMAL à saída da fábrica
EUR/tonelada
630
As quantidades de importação e os custos das matérias-primas e da energia foram obtidos do relatório
internacional sobre a indústria elaborado por __ constante do anexo ___.
Os custos de mão de obra são baseados nas estatísticas da Organização Internacional do Trabalho (ver
anexo ___).
Os outros custos de fabrico e os custos VAG foram obtidos do estudo de mercado elaborado por ___
ou são uma estimativa baseada em ______. Ver anexo ___ para uma cópia das páginas relevantes.
O lucro normal é o valor mínimo necessário para considerar o reinvestimento na indústria. Para mais
informações, ver anexo ___.
Taxa de câmbio aplicável: ____ (média para o ano ___). Para mais informações, ver anexo ___.

65. Caso não estejam disponíveis preços fiáveis do mercado interno do exportador e não seja
possível calcular o custo de produção do produtor-exportador, contacte os serviços da Comissão.
Países sujeitos a distorções importantes
Se os preços e os custos do produto em causa no país de exportação não forem fiáveis devido à
existência de distorções importantes, a denúncia deve incluir elementos de prova dessas
distorções relativamente ao produto em causa.
66. As distorções importantes ocorrem quando os preços ou custos comunicados, incluindo os custos
das matérias-primas e da energia, não resultam do livre funcionamento do mercado pelo facto de
serem afetados por uma intervenção estatal substancial. As seguintes fontes podem ser utilizadas

Guia para a elaboração de uma denúncia anti-dumping - 15
ÍNDICE

para estabelecer a existência de distorções importantes:
1) Um relatório da Comissão sobre distorções importantes. A Comissão pode elaborar e/ou
atualizar relatórios sobre a existência de distorções importantes num dado país ou setor. Se tal
relatório existir e for considerado pertinente para o caso, pode ser mencionado na denúncia e fará
parte dos elementos de prova da mesma (adicionar a ligação ao sítio Web quando publicado).
2) Se tal relatório não existir, ou além do mesmo, também podem ser alegadas outras
distorções na denúncia. Os elementos de prova podem basear-se em informações sobre o
mercado e/ou relatórios disponíveis ao público. Quaisquer alegações relativas à distorção dos
fatores de produção devem ser estruturais e apoiadas por elementos de prova.

Quando a existência de distorções importantes para o produto em causa for determinada, o
valor normal pode ser calculado com base em custos de produção e venda que reflitam preços ou
valores de referência sem distorções, incluindo um montante razoável de VAG e lucro.
67. Para calcular o valor normal, é necessário seguir as quatro etapas seguintes:
I. Utilizar dados que digam respeito a um produto, a uma indústria e a um processo de
produção representativos
Quando o produto é produzido por um grande número de produtores da UE, devem ser utilizados
dados de um ou vários produtores representativos da UE. Quando o produto não é homogéneo,
pode ser necessário escolher um ou mais tipos do produto representativos. Tal pode ser feito, por
exemplo, mostrando que as importações para a UE dos tipos representativos escolhidos abrangem
um volume significativo do total das importações para a UE provenientes do país de exportação.
Idealmente, o processo de produção é similar ou muito semelhante ao processo de produção no
país de exportação. Se não for o caso, é necessário utilizar um processo de produção
representativo na União.
II. Com base em dados de produtores da UE, a denúncia deve incluir:
•

Uma discriminação dos fatores de produção (ou lista de materiais, ver o anexo 8 para mais
informações) necessários para fabricar o produto em causa.

•

A quantidade necessária ou a utilização de cada fator de produção e a unidade de medida
(kg, m2, etc.) necessárias para fabricar o produto em causa.

•

Para cada fator de produção, o custo unitário de produção.

•

Uma descrição de todos os fatores de produção, incluindo, quando relevante, uma explicação
sobre a qualidade, categoria, concentrações, etc. e, quando possível, o Código SH 16
correspondente.

III. Valores de referência sem distorções

Para substituir os custos distorcidos (ver ponto IV infra), os valores de referência sem distorções

16

O Código do Sistema Harmonizado («Código SH») é um sistema internacionalmente padronizado de nomes
e números para classificar produtos comercializados. É utilizado por mais de 200 países membros da
Organização Mundial das Alfândegas e é composto por 6 dígitos. Os países utilizam, muitas vezes, códigos
mais detalhados que, contudo, não são harmonizados a nível internacional.
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devem provir de um país representativo adequado, ou, se considerado apropriado, de preços,
custos ou valores de referência internacionais sem distorções.

Seleção de um país representativo adequado
Recomenda-se iniciar o processo de seleção, fazendo uma lista de todos os possíveis países
representativos. Escolha o país que melhor se adequa a todos os critérios estabelecidos em
seguida:
•

O país deve ter uma produção significativa do produto em causa. O produto deve ser
produzido e vendido no mercado interno em quantidades representativas em comparação com
o volume de exportação proveniente do país alegadamente autor de dumping no mercado da
UE (normalmente, utiliza-se 5 % como referência). Um elevado número de produtores e/ou a
presença de importações significativas de países terceiros mostram a existência de
concorrência. A produção deve ser comparada com a do país exportador. Tal significa que, na
denúncia, devem ser considerados o acesso às matérias-primas e componentes e a natureza dos
mesmos, a tecnologia de produção, o tipo de processo, os padrões de especialização, etc. Deve
fazer os ajustamentos apropriados, quando justificado, para ter em conta quaisquer diferenças
substanciais nesses fatores. Da mesma forma, os produtos originários do país de exportação e
os produzidos no país representativo devem ser idênticos ou similares no que respeita às
características físicas, técnicas e químicas e às aplicações. Podem ser feitos ajustamentos
apropriados para considerar quaisquer diferenças.

•

O país tem de ter um nível de desenvolvimento económico similar ao do país de exportação,
o que significa que deve estar enquadrado na mesma categoria de rendimentos e ter uma
população significativa. 17

•

Os dados relativos aos custos devem estar «facilmente disponíveis» 18 (ver também o anexo
8). Os países que não se encontrem no mesmo nível de desenvolvimento económico que o país
de exportação, tendo, ainda assim, um nível de desenvolvimento comparável ao mesmo, só
devem ser selecionados se a disponibilidade de dados compensar a diferença no nível de
desenvolvimento económico.

•

O país representativo não deve estar sujeito a distorções (ver também o anexo 8).

•

Se mais do que um país preencher estes critérios, o país representativo mais adequado será um
país com um nível adequado de proteção social e ambiental. Este «nível adequado de
proteção» será baseado nas principais convenções da ONU/OIT sobre os direitos dos
trabalhadores e nas convenções relacionadas com o ambiente. O anexo VIII do Regulamento
SPG (Sistema de Preferências Generalizadas) contém uma lista indicativa das mesmas. 19

Preços, valores de referência ou custos internacionais
Em alternativa, podem ser utilizados preços, valores de referência ou custos internacionais para

17

Ver,
por
exemplo,
a
classificação
de
rendimentos
do
Banco
Mundial:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

18

«Facilmente disponíveis» não significa necessariamente «gratuitamente», mas têm de estar acessíveis ao
público. Contudo, se disponíveis, são preferíveis as informações disponíveis gratuitamente.
19 Regulamento (UE) n.º 978/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo à
aplicação de um sistema de preferências pautais generalizadas (JO L 303 de 31.10.2012, p. 1).
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substituir os custos distorcidos. Tal pode ser feito, por exemplo, quando os custos sem
distorções não estão facilmente disponíveis no país representativo, ou quando se considera que
uma cotação internacional fornece uma melhor indicação do nível de custos sem distorções.
Relativamente a este último caso, pode considerar-se, por exemplo, que a cotação na Bolsa de
Metais de Londres para metais não ferrosos, metais ferrosos e metais preciosos é um valor de
referência melhor do que os dados estatísticos de importação de um determinado país.

IV. Substituição de custos:
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1) Sempre que possível, os custos do produtor da União, que foram considerados como ponto
de partida (ver ponto II supra), devem ser ajustados para refletir os custos no país de exportação
sujeito a distorções.
2) Posteriormente, os custos distorcidos devem ser substituídos pelos valores de referência sem
distorções (ver ponto III supra) para calcular o valor normal.
Exemplo:
Figura 3. Valor normal calculado em caso de distorções importantes
Produto em causa, tipo
Custos de fabrico
Matérias-primas
EUR/tonelada
395
- matéria-prima A (300 EUR/tonelada)
- matéria-prima B (25 EUR/tonelada)
- matéria-prima C (70 EUR/tonelada)
Mão de obra
EUR/tonelada
- Mão de obra qualificada (30 EUR/tonelada)
- Mão de obra não qualificada (20 EUR/tonelada)
Energia 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh
EUR/tonelada
Outros custos de fabrico
EUR/tonelada
(Se possível, especifique: arrendamento, locação, depreciação, manutenção e reparação, etc.)

10
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_____
Subtotal Custos de fabrico
EUR/tonelada
500
Encargos de venda, despesas administrativas e outros encargos gerais
EUR/tonelada
100
(Se possível, especifique: financiamento, seguro, embalagem,
administração, venda, publicidade, investigação e desenvolvimento, patentes/royalties,
assistência técnica, garantias, etc.)
_____
CUSTO TOTAL
EUR/tonelada
600
Lucro normal
5%
EUR/tonelada
30
_____
VALOR NORMAL à saída da fábrica
EUR/tonelada
630
A matéria-prima A baseia-se no preço médio de importação para o país representativo adequado das
importações de todas as origens, exceto as do país de exportação, dado que são distorcidas (as
importações do país de exportação representam XX % de todas as importações para o país
representativo adequado). Estatísticas obtidas de __ como mostra o anexo ___.
Custos de energia do instituto nacional de estatística, como mostra o anexo ___. É aproximadamente o
mesmo valor que o obtido dos três produtores que colaboraram no país representativo (ver anexo ___
com informações sobre os seus custos e lucros).
Todos os outros custos são baseados nos custos e lucros médios de três produtores no país
representativo que cooperaram (ver anexo ___ com informações sobre os seus custos).
Os VAG e o lucro foram obtidos de contas disponíveis ao público de empresas do país representativo,
que produzem o produto em questão e/ou que produzem no mesmo segmento/setor. Ver anexo ___
para o relatório.
Taxa de câmbio aplicável: ____ (média para o ano ___). Para mais informações, ver anexo ___.
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D.

Preço de exportação
Preço de exportação cobrado pelo exportador ao primeiro cliente independente na UE

68. O preço de exportação é o preço à saída da fábrica das mercadorias destinadas a exportação,
pago ou a pagar pelo primeiro cliente independente na UE. Na maioria dos casos, o preço de
exportação será baseado no preço cobrado pelo exportador ao importador independente na UE.
69. Os elementos de prova do preço de exportação podem ser faturas, ofertas de preços, listas de
preços ou relatórios do pessoal de vendas, ou provir de estatísticas oficiais relativas às
importações do país em causa. O preço tem de ser ajustado para um estádio à saída da fábrica. A
denúncia deve incluir elementos de prova para o mesmo período que o utilizado para o valor
normal (ver ponto 55 supra).
Preço de exportação calculado
70. Em alguns casos, o preço de exportação terá de ser calculado com base no preço a que os
produtos importados são revendidos pela primeira vez a um comprador independente. Será o
caso, nomeadamente, quando:
-

os autores da denúncia não conseguirem descobrir os preços de exportação, ou

-

os autores da denúncia tiverem razões para crer que o exportador e o importador estão
ligados (por exemplo, por meio de uma relação de empresa-mãe/filial) ou que existe um
acordo de compensação entre eles ou que, por outras razões, o preço de exportação não é
fiável. Deve justificar o motivo.

71. Para recalcular o preço de exportação à saída da fábrica, os autores da denúncia devem indicar o
preço de revenda cobrado pelo produto importado no primeiro ponto de revenda a um comprador
independente na UE. Por exemplo, no caso de um preço de um importador ligado ao exportador,
é necessário saber:
- os custos VAG do importador,
- o lucro normal de um importador independente,
- os custos de transporte, seguro, manutenção, carregamento e custos acessórios, e
- os direitos aduaneiros
72. Todos os ajustamentos devem ser apoiados por elementos de prova suficientes. Ver exemplo na
figura 4 20:

20

Se, devido ao facto de o produto em causa não ser homogéneo, a denúncia contiver vários tipos do produto
representativos, tal resultará em valores normais diferentes que serão comparados individualmente com os
preços de exportação.

Guia para a elaboração de uma denúncia anti-dumping - 20
ÍNDICE

Figura 4. Preço de exportação calculado
O autor da denúncia obteve elementos de prova de um preço pago por um retalhista a um
grossista/importador, que está ligado a um exportador (134,5 EUR). A partir deste preço, deve
obter-se uma estimativa do preço de exportação líquido à saída da fábrica, deduzindo os
elementos relevantes, que podem ser, por exemplo, os seguintes: IVA (10 %), custos VAG e
margem de lucro do grossista (10 %), transporte e seguro na UE (2 %), direitos aduaneiros
(5 %), transporte e seguro da fronteira da UE para a fábrica do exportador (4 %)
Produto em causa, marca, tipo

EUR

Preço bruto por grosso

134,5

menos Imposto sobre o Valor Acrescentado = 10 %. (Cálculo: 134,5/1,10)
⇒ Preço líquido por grosso

122,3

menos VAG do grossista (5 %) e lucro de importador independente (5 %) = 10 %; e
Transporte e seguro na UE = 2 %. (Cálculo: 122,3/1,12)
⇒ Preço para o grossista, desalfandegado

109,2

menos Direito aduaneiros = 5 %. (Cálculo: 109,2/1,05)
Preço de exportação ⇒CIF 21

104

menos Seguro, frete para a fábrica = 4 %. (Cálculo: /1,04)
⇒Preço de exportação à saída da fábrica

100

Preço de venda a retalho obtido da média das faturas (ou do catálogo, lista de preços, estudo de
mercado, etc.)
Mostrado no anexo ___ ou preço de importação obtido a partir de dados do Eurostat 22 (ver anexo ___).
Todas as margens, bem como o seguro e o frete, foram obtidos do estudo de mercado elaborado por _____
ou foram estimados com base em ____ Ver anexo ___ para uma cópia das páginas relevantes.

E.

Comparação de preços

73. Para obter uma comparação de preços adequada, o preço de exportação e o valor normal devem
ser comparáveis no que respeita às características físicas e químicas de base do produto e aos
termos e condições de venda. A comparação deve ser efetuada no mesmo estádio comercial (por
exemplo, grossista ou retalhista), no estádio à saída da fábrica, e em datas tão próximas quanto
possível.
74. Quando o preço de exportação e o valor normal não puderem ser diretamente comparados, devem
ser tomadas em consideração quaisquer diferenças que sejam do conhecimento do autor da
denúncia.
Para todos os ajustamentos efetuados, é necessário apresentar:
(1) Informações sobre as diferenças que resultam num ajustamento;
(2) Uma estimativa dos ajustamentos a efetuar para ter em conta as diferenças; e
(3) Elementos de prova relativos a essas diferenças.

21

CIF (custo, seguro e frete) é um termo comercial que exige que o vendedor contrate e pague os custos e o
frete necessários para levar as mercadorias para o porto de destino nomeado. Ver também a nota de rodapé
12.

22

As estatísticas de importações do Eurostat estão disponíveis ao público na Internet. Ver a secção (6)
«USEFUL LINKS» infra.
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75. Consequentemente, o valor normal (não os preços de exportação) pode ter de ser ajustado se o
produto utilizado para determinar o valor normal não for idêntico ao produto importado devido a
diferentes características físicas e/ou químicas de base. Neste caso, deve explicar claramente
como os dois produtos diferem e como essas diferenças podem afetar o valor de mercado ou o
custo de produção mais lucro.
76. Pode também ser necessário ajustar o valor normal (não os preços de exportação) se a
comparabilidade dos preços entre o produto vendido no mercado interno do exportador e o
exportado para a UE for afetada por diferentes estádios de comercialização23 e/ou encargos de
importação e impostos indiretos.
77. Além disso, tanto o valor normal como os preços de exportação devem ser ajustados para ter em
conta diferenças em termos de:

F.

-

descontos;

-

abatimentos e quantidades;

-

transporte, seguro, manutenção, etc.;

-

embalagem;

-

crédito;

-

custos pós-venda;

-

comissões;

-

conversão de divisas; e

-

outros fatores que afetem o preço e a comparabilidade dos preços.

Margem de dumping

78. A margem de dumping é geralmente calculada da seguinte forma:
(1) Comparação de preços: cálculo da diferença entre o valor normal (líquido à saída da fábrica)
e os preços de exportação (líquidos à saída da fábrica) após ter em consideração quaisquer
diferenças que afetem a comparabilidade dos preços.
(2) A diferença é expressa em percentagem do preço de exportação CIF.
Ver exemplo na figura 5:
Figura 5. Cálculo da margem de dumping (todos os valores em EUR)
a. Valor normal à saída da fábrica
Preço de exportação à saída da fábrica
c. Margem de dumping
a-b
d. Valor CIF
e. Margem de dumping como % do valor CIF
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Se forem escolhidos diferentes tipos do produto, tal resultará em margens de dumping diferentes.
Pode estabelecer-se uma margem de dumping média para o produto completo em causa, mas a
denúncia deve incluir todos os cálculos.
80. Se a denúncia disser respeito a mais do que um país, a margem de dumping deve ser calculada
individualmente para todos os países em causa.

23

Tal diz respeito à diferença entre vender a retalho ou através de distribuidores.
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G.

Nível das medidas em casos de distorções ao nível das matérias-primas no país de
exportação

81. As regras da OMC e da UE preveem que o nível de um direito anti-dumping nunca pode ser
superior à margem de dumping, podendo, contudo, ser inferior, se um direito inferior for
suficiente para compensar os prejuízos causados pelas importações objeto de dumping. É a
chamada regra do direito inferior, que se aplica caso a margem de prejuízo (ver ponto 142) seja
inferior à margem de dumping (ver ponto 78).
82. Ao avaliar se um direito inferior à margem de dumping seria suficiente para eliminar o prejuízo,
a Comissão deverá considerar a eventual existência de distorções ao nível das matérias-primas do
produto em causa.
83. Caso os autores da denúncia considerem que existem distorções ao nível das matérias-primas e
desejem que a Comissão investigue essas distorções, a denúncia deve incluir elementos de prova
suficientes da existência de tais distorções (ver a lista de distorções que a Comissão pode
investigar infra) e de que o preço dessa matéria-prima no país de exportação é significativamente
inferior aos preços nos mercados internacionais representativos. Tal permitirá à Comissão
investigar essas distorções e, se se justificar, impor um direito ao nível da margem de dumping.
A Comissão, por sua própria iniciativa e na medida da prova disponível, examinará igualmente
se essas distorções existem.
Se a Comissão não dispuser de elementos de prova suficientes de tais distorções antes de dar
início a um processo, seja baseados na queixa seja recolhidos pela própria Comissão, o aviso de
início e o âmbito do inquérito não incluirão o exame dessas distorções. Se no inquérito não forem
estabelecidas distorções, a margem de prejuízo não pode ser fixada ao nível da margem de
dumping em resultado de distorções com matérias-primas. Tal pode ter um impacto significativo
no nível dos direitos.
Exemplo
Um inquérito anti-dumping estabelece, para um determinado produtor no país de exportação,
uma margem de dumping de 50 % e uma margem de prejuízo de 15 %. Normalmente a taxa
do direito anti-dumping seria fixada em 15 %, mas se o inquérito estabelecer a existência
de distorções ao nível das matérias-primas, a Comissão pode, desde que seja do interesse da
União, fixar a taxa do direito anti-dumping para esse produtor em 50 % (o nível da margem
de dumping).

84. Apenas as matérias-primas que representem pelo menos 17 % do custo de produção do produto
em causa serão consideradas. Por conseguinte, a discriminação de custos na denúncia deve
mostrar que a matéria-prima distorcida provavelmente atingirá o limiar de 17 %.
85. Os dados de produção dos autores da denúncia estão normalmente razoavelmente próximos dos
dos produtores do país de exportação, mas podem não os refletir exatamente. Isto significa que,
por exemplo, se existirem elementos de prova de um regime de dupla fixação de preços no que
respeita à eletricidade no país de exportação, mas a eletricidade representar apenas 15 % do custo
de produção, os elementos de prova relativos a esta distorção ainda podem ser investigados pela
Comissão. Por outro lado, se houver indícios de um contingente pautal de exportação numa
matéria-prima, mas esta constituir apenas 3 % dos custos de produção, tal elemento de prova
pode ser incluído, mas é pouco provável que atinja o limiar dos 17 % no país de exportação.
Caso os autores da denúncia estejam cientes de diferenças nos métodos de produção com os
produtores do país de exportação (por exemplo, devido à integração vertical), tal deve ser
incluído na denúncia.
86. As distorções que a Comissão pode investigar são:
•

regimes de dupla fixação de preços;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taxas de exportação;
sobretaxas de exportação;
contingente de exportação;
proibição de exportação;
imposto sobre as exportações;
requisitos de licenciamento;
preço mínimo de exportação;
redução ou retirada do reembolso do IVA;
restrição do posto de desalfandegamento para os exportadores;
lista de exportadores qualificados,
obrigação de recorrer ao mercado interno,
mineração cativa.

87. Os elementos de prova a facultar devem ser suficientes. As alegações sem elementos de prova
que as confirmem não podem ser tidas em consideração. Por exemplo, se os autores da denúncia
argumentarem que existem distorções numa matéria-prima no país de exportação devido a um
contingente de exportação, a denúncia deve incluir a legislação que estabelece esse contingente e
deixar claro que esta se encontra em vigor.
88. Ver abaixo algumas fontes que poderão oferecer informações úteis sobre possíveis distorções ao
nível das matérias-primas. A maioria dessas fontes utiliza a classificação do Sistema
Harmonizado para definir matérias-primas, pelo que é recomendado fornecer os códigos do
sistema harmonizado para as matérias-primas utilizadas:
•

•
•
•
•
•
•

A lista de distorções que a Comissão pode investigar é semelhante à lista publicada pela
OCDE e utilizada no seu Inventário sobre as restrições à exportação de matérias-primas
industriais:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
Exame da política comercial da OMC publicado pela OMC:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Relatórios por país
Analistas profissionais da indústria como a IHS Market, Metal Bulletin e Bloomberg.
O sítio Web «Doing Business» do Grupo do Banco Mundial:
http://www.doingbusiness.org/pt/data - selecionar o país no título «Retratos das
Economias», e depois «Comércio internacional»
Base de dados do FMI: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Outras fontes sobre os preços dos serviços públicos, como a Agência Internacional de
Energia e as autoridades nacionais de tratamento de águas.

Teste do interesse da União adicional em caso de distorções ao nível das matérias-primas
89. O objetivo deste teste é determinar se é do interesse da União aplicar uma medida ao nível da
margem de dumping. Para o realizar, a Comissão deve procurar ativamente obter informações
junto das partes interessadas, incluindo dos autores da denúncia. A Comissão deve avaliar
elementos como as capacidades não utilizadas no país de exportação, a concorrência pelas
matérias-primas e os efeitos sobre as cadeias de abastecimento para as empresas da União, bem
como quaisquer outros elementos relevantes.
90. Para permitir à Comissão recolher informações suficientes para determinar se é do interesse da
União aplicar uma medida ao nível da margem de dumping em caso de distorções ao nível das
matérias-primas, os autores da denúncia são convidados a incluir na mesma todas as informações
pertinentes (apoiadas por elementos de prova), respondendo a perguntas como:
a) Existem capacidades não utilizadas significativas para o produto/as matérias-primas em causa
no país de exportação? Se possível, indique uma estimativa da capacidade de produção, da
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produção anual e do consumo interno do produto em causa no país de exportação. Indique a
fonte das informações.
b) Quais são as condições de concorrência à escala mundial para as principais matérias-primas do
produto em causa? A nossa indústria enfrenta um problema de acesso e/ou custos
relativamente a essas matérias-primas? Os produtores da UE são altamente dependentes das
importações de matérias-primas estrategicamente importantes? Essa dependência pode ser
considerada crítica em virtude do seu valor económico e dos elevados riscos de
abastecimento? E quanto à substituibilidade da principal matéria-prima por outros materiais?
c) Qual seria o efeito da aplicação da medida ao nível da margem de dumping no mercado a
jusante e na cadeia de abastecimento como um todo?
Esta lista de questões não é exaustiva. Dependendo do produto e do mercado, pode ser relevante
incluir informações adicionais.
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(3) PREJUÍZO
A.

Princípios

91.

Para poder determinar se existem elementos de prova suficientes para dar início a um processo
anti-dumping, a Comissão deve estar na posse de determinados dados relativos aos alegados
efeitos prejudiciais das importações objeto de dumping.

92. Esses dados dizem respeito:
(1) Ao volume e valor dos produtos objeto de dumping e ao seu nível de preços; e
(2) À sua repercussão na indústria da União.
93. Os principais fatores para analisar o prejuízo, que serão explicados em pormenor infra, são os
seguintes:
-

Consumo na UE;

-

Volume e parte de mercado das importações objeto de dumping;

-

Preço unitário das importações objeto de dumping (por exemplo, preço por tonelada);

-

Subcotação dos preços sofrida pelos autores da denúncia;

-

Produção 24, capacidade e utilização da capacidade da indústria da União e dos autores da
denúncia;

-

Vendas da UE em volume e parte de mercado da indústria da União e dos autores da
denúncia;

-

Vendas da UE em valor no estádio à saída da fábrica 25 e volume de exportações dos autores
da denúncia;

-

Preço unitário de venda da UE dos autores da denúncia no estádio à saída da fábrica;

-

Custo das mercadorias vendidas na UE pelos autores da denúncia;

-

Rentabilidade dos autores da denúncia na UE;

-

Emprego da indústria da União e dos autores da denúncia;

-

Investimento dos autores da denúncia;

-

Existências iniciais e finais para cada período dos autores da denúncia.

94. Não é necessário que todos os elementos relativos à indústria da União apresentem uma
tendência negativa efetiva. Por exemplo, apesar de vendas crescentes em termos absolutos, uma
indústria pode considerar que perdeu um volume de negócios considerável devido a uma pressão
no sentido de uma diminuição dos preços resultante das importações objeto de dumping.
95. A denúncia também pode incluir informações relacionadas com indicadores diferentes dos
indicados no ponto 83 que possam apontar para prejuízos.
96. Além disso, uma ameaça de prejuízo ou um impedimento à criação de uma indústria da União
podem ser tidos em conta na descrição da situação da indústria da União (ver infra).
97. O anexo 5 contém um exemplo de um quadro que pode ser utilizado para recolher dados de

24

Incluindo a produção que é transferida ou vendida internamente dentro de uma empresa ou a uma empresa
coligada para posterior transformação (utilização cativa ou vendas cativas).

25

Excluindo a utilização cativa ou as vendas cativas (produtos transferidos ou vendidos internamente dentro
de uma empresa ou a uma empresa coligada para posterior transformação). Os produtos destinados a
utilização cativa ou vendas cativas devem ser identificados separadamente.
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empresas individuais e outro para resumir os dados relativos ao prejuízo descritos na presente
seção.
98. Ao facultar os dados e valores relevantes, tenha em consideração o seguinte:
Área geográfica
99. Todos os indicadores supra dizem respeito a toda a UE.
Produto
100. A avaliação do prejuízo deve ser baseada apenas no produto em causa, pelo que todos os dados e
valores fornecidos devem aplicar-se apenas a esse produto. Só poderá fornecer dados para um
grupo maior de produtos, que inclua o produto em causa, quando for impossível facultar dados
limitados ao produto em questão. Por exemplo, tal pode ser o caso das estatísticas de importação,
em que uma posição aduaneira inclui mais produtos do que o produto em questão (ver ponto
seguinte). Nesse caso, o volume das importações do produto em causa deve ser estimado.
Explique e justifique as extrapolações ou ajustamentos efetuados nos valores referentes ao
volume.
Posições pautais
101. Por vezes, as posições pautais ou os códigos NC não permitem isolar o produto em questão
porque este se encontra misturado com outros produtos, que não estão abrangidos pela denúncia
(os chamados «códigos ex, ver noda de rodapé 9). Nestas circunstâncias, com base em dados do
mercado ou outras fontes, é necessário estimar os volumes de importação para o produto em
causa. As estatísticas do país de exportação também poderão ser úteis 26.
Informações sobre os tipos do produto
102. Se o produto em causa consistir em muitos tipos ou variedades diferentes, as informações para
determinados fatores de prejuízo podem ser limitadas a determinados tipos representativos (ver
também o ponto 57 supra) caso:
•

não seja possível fornecer determinados indicadores de prejuízo para todos os tipos de
forma global;

ou
•

a evolução dos valores globais (como o custo de produção, o preço de venda e a
rentabilidade) não seja considerada significativa.

Deve documentar a base para a escolha de tipos particulares.
Período considerado
103. Para os cálculos da subcotação dos preços e dos custos, idealmente, o período deve abranger 12

26

A maioria dos países do mundo utiliza a nomenclatura do Sistema Harmonizado (SH) da Organização
Mundial das Alfândegas (OMA) para a classificação pautal e para efeitos estatísticos. Os códigos do SH
podem ter até seis dígitos e os membros da OMA podem depois estabelecer subdivisões adicionais (como os
códigos NC de 8 dígitos da UE). Tal significa que, até aos seis dígitos, a nomenclatura pautal dos membros
da OMA (incluindo a UE) é igual. No entanto, se utilizar estatísticas do país de exportação, terá de usar a
nomenclatura pautal do mesmo, tendo em conta as suas subdivisões para além do nível dos 6 dígitos.
Pode encontrar os sítios Web dos serviços de estatística dos membros da OMC em
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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meses a terminar o mais tardar 6 meses antes da data de apresentação da denúncia (o mesmo
período utilizado para o cálculo do dumping, ver ponto 55 supra).
104. Para os fatores de prejuízo em que se baseiam as tendências (como as importações da UE e as
vendas da UE de produtores da UE em volume e a evolução dos preços), o período deve abranger
4 anos, coincidindo o último, idealmente, com o período utilizado para os cálculos do dumping e
da subcotação.

B.

Fatores de prejuízo
Observações preliminares

105. Os chamados «indicadores macroeconómicos» devem ser facultados para toda a indústria da
União (ou seja, para os autores da denúncia, bem como para outros produtores conhecidos). Os
indicadores macroeconómicos são:
-

produção;

-

capacidade;

-

vendas em volume;

-

parte de mercado; e

-

emprego.

Quando não se conhecem números exatos relativamente aos produtores da UE que não
participaram na denúncia, a mesma deve fornecer uma estimativa baseada numa metodologia
razoável e explícita.
106. Os chamados indicadores microeconómicos, como as vendas em valor, os preços de venda, o
custo de produção, a rentabilidade, bem como os cálculos da subcotação, só devem dizer respeito
aos autores da denúncia.
107. A denúncia deve incluir dados para cada empresa, bem como dados totais.
108. As denúncias devem incluir explicações para cada indicador de prejuízo (ver mais informações
infra).
Consumo na UE (ver também o quadro A do anexo 6, secção I)
109. A evolução do volume de vendas na UE deve ser comparada com o consumo na UE. Os valores
relativos ao consumo devem ser baseados em estudos de mercado, dados estatísticos, etc.,
podendo também ser calculados utilizando um dos métodos seguintes:
Método I
Ano
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Produção total da UE de todos os produtores na UE (autores da
denúncia e outros)
Total das importações de países terceiros*
Total das exportações (vendas a países terceiros)*
Consumo aparente na UE (a+b-c)
Total da variação das existências na UE
Consumo real da UE (d-e)

* Fonte possível: estatísticas de importação/exportação da UE (EUROSTAT) – especificar unidade de medida
(toneladas, kg, etc.)

-

A produção total da UE de todos os produtores na UE consiste na produção dos autores
da denúncia mais a produção de outros produtores na UE (incluindo os produtores da UE que
estão ligados e/ou que também realizam importações). Poderá ter de ser parcialmente
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estimada. Se uma parte da produção se destinar a utilização cativa ou vendas cativas 27,
especifique quanto.
-

O total das importações de países terceiros consiste na soma de todas as importações do
produto para a UE, incluindo as importações alegadamente objeto de dumping. O número
está disponível através das estatísticas do Eurostat 28. Se o Código NC não isolar o produto
em causa, estes valores devem ser estimados.

-

O total das exportações (para países terceiros) consiste na quantidade de exportações do
produto para países terceiros, que pode ser encontrada no EUROSTAT no título «extra-UE».
Se o Código NC não isolar o produto em causa, estes valores devem ser estimados.

-

O total da variação das existências na UE consiste na diferença entre as existências
iniciais e finais de todos os produtores da UE (autores da denúncia e não autores da
denúncia). Dependendo do produto e do número de produtores que não participaram na
denúncia, pode ser necessário efetuar estimativas.

Método II

a)

b)
c)

Ano
Volume de vendas total da UE da
produção da UE de todos os
produtores da UE (autores da
denúncia e outros)
Total das importações de países
terceiros*
Consumo real da UE (a+b)

1

2

3

4

* Fonte possível: estatísticas de importação/exportação da UE (EUROSTAT)

- O volume de vendas total da UE da produção da UE de todos os produtores da UE
consiste nas vendas dos autores da denúncia mais as vendas dos outros produtores na UE
(incluindo os produtores da UE que estão ligados e/ou que também realizam importações).
Dependendo da cooperação dos produtores da UE, pode ser necessário efetuar estimativas.
Se uma parte da produção se destinar a utilização cativa ou vendas cativas, especifique
quanto.
- O total das importações de países terceiros consiste na soma de todas as importações do
produto para a UE, incluindo as importações objeto de dumping. O número está disponível
através das estatísticas do Eurostat. Se o Código NC não isolar o produto em causa, estes
valores devem ser estimados.
Volume e parte de mercado das importações alegadamente objeto de dumping (ver quadro
B do anexo 6, secção I)
110. Este volume diz respeito apenas ao produto objeto de dumping originário do(s) país(es)
abrangido(s) pela denúncia, expresso na mesma unidade que o consumo (toneladas, peças,
metros quadrados, etc.).
111. A parte de mercado é calculada como uma percentagem do consumo na UE, para cada país em
separado:
Volume das importações objeto de dumping provenientes do país «A»

27
28

Para as definições de utilização cativa ou vendas cativas, ver a nota de rodapé 20.
As estatísticas de importações do Eurostat estão disponíveis ao público na Internet. Ver a secção 6
«USEFUL LINKS» infra.
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----------------------------------------------------------------- x 100
Consumo na UE

Preço das importações alegadamente objeto de dumping (ver também o quadro C do anexo
6, secção I)
112. A evolução dos preços de importação pode ser um indicador da pressão sobre os preços exercida
pelas importações objeto de dumping.
113. De acordo com a natureza das informações disponíveis, sugerimos três métodos alternativos para
apresentar a evolução dos preços das importações objeto de dumping. Estas sugestões não
excluem outros métodos para demonstrar as tendências de preços para os produtos importados.
Independentemente do método utilizado, a denúncia deve incluir os elementos de prova de apoio
relevantes.
1) Geralmente, o Eurostat indica o preço CIF médio por unidade. Este preço não inclui direitos
aduaneiros.
2) Também é possível avaliar a evolução dos preços de venda no mercado da UE, analisando
tipos do produto representativos específicos. Este método pode ser mais útil quando o
produto é vendido em diferentes tipos ou variedades.
3) Outras fontes, como estudos públicos ou privados, estudos de mercado, relatórios de vendas
ou estatísticas de exportação do(s) país(es) em causa podem ser utilizadas para demonstrar os
preços das importações objeto de dumping. A evolução dos preços de revenda na UE só é
indicativa dos preços de importação se os custos e os lucros das revendas não tiverem
variado.
Subcotação dos preços sofrida pelos autores da denúncia (ver também o quadro A do anexo
6, secção II)
114. Para determinar se houve subcotação dos preços e/ou se os preços das importações objeto de
dumping estão a depreciar ou a afetar negativamente os preços na UE, é essencial comparar os
preços de venda das importações objeto de dumping com os preços de venda dos autores da
denúncia para um tipo de produto similar no mercado da UE, com base em elementos de prova
suficientes.
115. Normalmente, essa comparação só precisa de ser feita para um período de tempo recente: 12
meses a terminar o mais tardar 6 meses antes da data de apresentação da denúncia – o mesmo
período utilizado para o cálculo do dumping (ver ponto 55 supra).
116. Qualquer comparação deve envolver, na medida do possível, os mesmos tipos do produto ou
tipos do produto similares, e deve ser efetuada no mesmo estádio comercial (por exemplo,
retalhista), em datas tão próximas quanto possível (razoavelmente repartidas ao longo do período
de 12 meses) e no mesmo mercado para concluir com justiça que um produto importado foi
vendido no mercado da UE a um preço inferior ao do produto vendido pela indústria da União.
Além disso, a denúncia deve incluir a comparação para cada tipo do produto representativo (ou
seja, para os mesmos tipos do produto utilizados para o cálculo do dumping, ver ponto 57 supra).
117. Caso os tipos do produto vendidos pelos autores da denúncia sejam diferentes dos vendidos na
UE pelos produtores/exportadores do país em causa, embora ainda concorram entre si, é
necessário explicar claramente como e por que motivo estes tipos do produto concorrem entre si
e efetuar os ajustamentos relevantes, se necessário. Estes ajustamentos devem ser apoiados por
elementos de prova suficientes.
118. Sugerimos em seguida duas formas de apresentar elementos de prova, embora outras possam ser
utilizadas:
-

Caso tenham sido utilizados tipos representativos do produto em causa para o cálculo do
dumping, devem ser utilizados os mesmos tipos representativos para o cálculo da
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subcotação. Os elementos de prova dos preços de exportação são os mesmos que apoiam o
cálculo do dumping, agora ajustados para ter em conta os custos pós-importação. Os
elementos de prova relativos aos preços da indústria da União para as vendas no mercado da
UE serão normalmente faturas dos produtores da UE para clientes na UE (ajustados, se
necessário, para obter os preços à saída da fábrica).
ou
-

Uma comparação também pode ser baseada em estatísticas de importação, utilizando um
preço no destino CIF médio ponderado na fronteira comunitária e o preço à saída da fábrica
dos autores da denúncia. Os custos pós-importação devem ser adicionados aos preços no
destino, ou seja, direitos aduaneiros (se aplicável), taxas de desalfandegamento e custos de
manutenção. Esta média pode ser comparada com o preço médio à saída da fábrica dos
autores da denúncia, tal como previsto para a análise dos indicadores de prejuízo (ver pontos
123 a 126 infra). Esta opção pode não ser exata se o produto em causa estiver abrangido por
um código NC que também abranja outros produtos, ou se existirem muitos tipos do produto
diferentes vendidos a preços diferentes.
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119. A margem de subcotação é expressa como uma percentagem do preço de venda da UE dos
autores da denúncia no mercado da UE e é geralmente calculada da seguinte forma:
Preço de venda à saída da fábrica do autor da denúncia - preço de venda no destino das
importações objeto de dumping
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Preço de venda à saída da fábrica do autor da denúncia

Produção, capacidade e utilização da capacidade dos autores da denúncia e de outros
produtores conhecidos da UE (ver também o quadro D do anexo 6, secção II)
120. A produção é o volume total produzido em instalações fisicamente situadas na UE, expresso em
unidades (toneladas, peças, metros quadrados...), num determinado período (geralmente 12
meses). Deve incluir a produção para utilização cativa ou vendas cativas, indicando claramente
os volumes envolvidos. A utilização cativa ou as vendas cativas dizem respeito a casos em que
os produtos são transferidos ou vendidos internamente dentro de uma empresa ou a uma empresa
coligada para posterior transformação.
utilização cativa/vendas cativas = consumo para produção
interna, sem livre concorrência com importações
alegadamente objeto de dumping
121. A capacidade é o volume que pode ser produzido num determinado período (geralmente 12
meses) em instalações de produção situadas na UE, utilizando os recursos atuais, expresso em
unidades (toneladas, peças, metros quadrados...). Devem ser tidos em conta eventuais períodos
de manutenção em que não tenha lugar qualquer produção.
122. A utilização da capacidade é calculada, dividindo a produção pela capacidade, e é expressa em
%.
123. A denúncia deve conter a produção, a capacidade e a utilização da capacidade conforme
explicado anteriormente para os autores da denúncia (individualmente e como total geral), sem
prejuízo dos requisitos do ponto 96.
124. A denúncia deve indicar se algum dos autores da denúncia está ligado a empresas que fabricam
e/ou vendem o produto em causa no(s) país(es) abrangido(s) pela denúncia, e facultar
informações sobre essa relação e sobre as empresas em causa. Da mesma forma, deve indicar se
algum dos autores da denúncia comprou o produto (agindo, assim, parcialmente como
comerciante) a outros produtores da UE, ao(s) país(es) abrangido(s) pela denúncia ou a outros
países terceiros. Nesse caso, os volumes e preços envolvidos devem ser especificados, e as
razões apresentadas (ver ponto 27 supra).
125. A denúncia também deve incluir:
•
•
•

uma estimativa da produção e da capacidade de outros produtores conhecidos da
UE (como um todo e, se possível, individualmente, ver também o ponto 109);
uma explicação da metodologia utilizada (ver também os pontos 28 a 30 supra);
informações disponíveis, se existirem, sobre as suas vendas cativas, a sua relação
com produtores do(s) país(es) abrangido(s) pela denúncia e sobre as compras de
volumes do produto em causa a outros produtores da UE, ao(s) país(es)
abrangido(s) pela denúncia ou a outros países terceiros países.

Vendas na UE, parte de mercado e exportações dos autores da denúncia e de outros
produtores conhecidos da UE (ver também o quadro E do anexo 6, secção II)
126. Vendas na UE por volume é a quantidade (expressa nas mesmas unidades utilizadas para a
produção e a capacidade da UE) faturada pelos produtores da UE quando vendem a clientes da
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UE num determinado período (geralmente 12 meses).
127. Vendas na UE por valor é o montante em EUR (à saída da fábrica) dos volumes faturados pelos
produtores da UE quando vendem a clientes da UE. Deve indicar o estádio comercial (por
exemplo, retalho) em que os produtos geralmente são vendidos.
128. A utilização cativa ou as vendas cativas (faturadas ou não) devem ser indicadas em separado.
129. A parte de mercado resulta da divisão das vendas por volume pelo consumo, e é expressa em %.
Ao calcular o consumo na UE, a denúncia deve incluir dados para cada empresa e um total geral.
130. Nesta base, a denúncia deve incluir as vendas na UE por volume e a parte de mercado dos
autores da denúncia e de todos os produtores da UE (com base na melhor estimativa) e as vendas
por valor dos autores da denúncia.
131. As vendas de exportação em volume e valor (à saída da fábrica), ou seja, as vendas fora da UE,
também são relevantes porque podem demonstrar a competitividade da indústria da União
noutros mercados em que prevalecem condições normais de concorrência. Se não houver
compras ou existências, ou se estas forem insignificantes, a produção da UE normalmente deverá
ser similar às vendas da UE mais as exportações. Deve explicar quaisquer variações.
Preço de venda da UE dos autores da denúncia (ver também o quadro D do anexo 6, secção
II)
132. O preço de venda é o preço unitário médio a que o produto produzido pelos autores da denúncia
é vendido no mercado da UE. O preço deve ser expresso «à saída da fábrica», ou seja, após
dedução de possíveis custos de transporte, abatimentos e comissões.
133. No caso de um produto homogéneo, ou quando os volumes de vendas dos diferentes tipos não
variam, poderá ser calculado um preço médio da seguinte forma:
Volume de negócios líquido da UE do produto em causa (à saída da fábrica)
-------------------------------------------------------Vendas na UE do produto em causa (em volume)

134. Nos casos em que o produto em causa tem muitas variações ou tipos com diferentes níveis de
preços e volumes de vendas, pode ser preferível mostrar a evolução dos preços de determinados
tipos do produto que melhor representam o produto em causa no seu todo.
Se possível, devem ser utilizados os mesmos tipos do produto utilizados para os cálculos do
dumping e da subcotação dos preços.
135. As estatísticas de estudos de mercado das associações representativas ou outros relatórios
também podem ser uma fonte útil de informações.
Custo das mercadorias vendidas na UE pelos autores da denúncia (ver também a tabela E
do anexo 6, secção II)
136. O custo das mercadorias vendidas é a soma dos custos de produção fixos e variáveis (incluindo
depreciação), bem como das despesas financeiras e VAG associadas à produção e venda do
produto em causa na UE (todos os custos antes dos impostos sobre o rendimento), numa base à
saída da fábrica ou seja, sem quaisquer custos relacionados com o transporte para os clientes.
137. Além disso, a denúncia deve incluir o custo das mercadorias vendidas para cada tipo do produto
representativo (ou seja, para os mesmos tipos do produto utilizados para os cálculos do dumping
e da subcotação, ver ponto 57 supra).
138. Os custos devem ser apresentados de uma forma que se assemelhe tanto quanto possível à
utilizada no sistema de contabilidade financeira do próprio autor da denúncia, fornecendo
pormenores dos cálculos.
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Rentabilidade dos autores da denúncia relacionada com o produto em causa vendido na UE
(ver também o quadro F do anexo 6, secção II)
139. A rentabilidade é geralmente estabelecida expressando o lucro líquido, antes de impostos, das
vendas do produto em causa a clientes independentes da UE, pelos autores da denúncia, como
percentagem do volume de negócios dessas vendas.
140. Caso o lucro durante o período considerado seja afetado por circunstâncias ou eventos
excecionais do mercado, essas circunstâncias e o respetivo impacto devem ser quantificados.
141. O método que se segue é normalmente utilizado para expressar a rentabilidade média dos autores
da denúncia relacionada com o produto em causa. No entanto, poderá ser utilizado outro método,
se apropriado.
Lucro (ou prejuízo) nas vendas da UE do produto em causa a clientes independentes antes dos impostos
sobre o rendimento
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Volume de negócios (à saída da fábrica) na UE do produto em causa a clientes independentes

142. A margem de lucro necessária para garantir a viabilidade a longo prazo da indústria da União,
também designada por margem de lucro normal ou «lucro-alvo», também deve ser indicada e
justificada.
Trata-se normalmente da margem de lucro obtida em circunstâncias normais de mercado antes de
as práticas de dumping ocorrerem, desde que:
o
o

esse lucro possa ser razoavelmente esperado no setor em questão para a indústria
em causa
não possa ser atribuída a circunstâncias excecionais de mercado.

Esta margem de lucro, quando adicionada ao custo das mercadorias vendidas por unidade, leva ao
preço-alvo da UE, sendo o preço que a indústria da União poderia razoavelmente esperar cobrar
no mercado da UE na ausência de importações objeto de dumping.
A subcotação ou margem de prejuízo é então calculada, comparando o preço-alvo dos autores da
denúncia com o preço no destino, na fronteira comunitária, das importações objeto de dumping
(incluindo os custos pós-importação, ver também o ponto 108), e é expressa como uma
percentagem do preço CIF das importações objeto de dumping (para permitir uma comparação
adequada com a margem de dumping para efeitos da aplicação da regra do direito inferior):
Preço-alvo do autor da denúncia - preço no destino, na fronteira comunitária, das importações objeto de
dumping
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Preço CIF das importações objeto de dumping

Número de pessoas empregadas pelos autores da denúncia e outros produtores conhecidos
da UE (ver também o quadro F do anexo 6, secção I, e o quadro G do anexo 6, secção II)
143. O número de pessoas empregadas é o número médio de empregados a tempo inteiro (ou uma
estimativa do mesmo) atribuíveis à produção, venda, administração e distribuição do produto em
causa para um determinado período (geralmente 12 meses). Os trabalhadores temporários
também devem ser incluídos.
144. Nesta base, a denúncia deve incluir o número de pessoas empregadas pelos autores da denúncia e
todos os outros produtores conhecidos da UE (com base na melhor estimativa).
Investimento dos autores da denúncia (ver também o quadro H do anexo 6, secção II)
145. Investimento é o montante das despesas de capital gastas nos ativos fixos tangíveis relacionados
direta ou indiretamente com o produto em causa, com uma vida útil estimada de mais de um ano.
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Existências (ver também o quadro I do anexo 6, secção II)
146. As existências dizem respeito ao volume do produto em questão mantido para venda, utilização
cativa ou vendas cativas.
147. É necessário indicar o volume das existências do produto em questão para os autores da denúncia
no início e no final de cada período de 12 meses. Deve indicar também se o produto segue
padrões sazonais.
Outros elementos do prejuízo
148. Outros fatores relevantes do prejuízo, como o retorno do investimento, o cash flow, a
incapacidade de obtenção de capital, etc., podem também ser indicativos do prejuízo sofrido
pelos autores da denúncia devido a importações objeto de dumping. Se for o caso, esses fatores
devem ser referidos e comentados.
Ameaça de novo prejuízo
149. Outro elemento que pode ser incluído na denúncia é o potencial novo prejuízo que a indústria da
União pode sofrer no futuro como resultado das importações objeto de dumping.
150. A determinação da existência de uma ameaça de novo prejuízo importante deve ser baseada em
factos e não apenas em alegações. Se for possível quantificar um novo prejuízo iminente e
claramente previsível, deve fazê-lo. Seguem-se exemplos de circunstâncias em que é possível
prever um prejuízo futuro:
- Taxa de crescimento das importações objeto de dumping
Uma tendência crescente nas importações de produtos objeto de dumping pode indicar a
probabilidade de essas importações continuarem a aumentar no futuro.
- Capacidade de produção dos exportadores
É importante salientar o potencial em termos de capacidade de produção do país de
exportação, para deixar claro que o comportamento comercial agressivo poderá continuar.
Estas informações podem geralmente ser obtidas de estudos, artigos de jornais especializados
ou outras fontes.
- Alterações na estrutura do mercado de exportação
As alterações estruturais no mercado interno dos exportadores (queda da procura,
investimentos, desenvolvimento técnico, reforma do sistema bancário, abertura do mercado a
produtos estrangeiros, etc.) podem contribuir para aumentar as exportações para a UE a preços
de dumping.
- Obstáculos às exportações para outros países terceiros
Os exportadores podem ter como alvo o mercado da UE. Esta expectativa pode basear-se na
estratégia individual de exportação das empresas, mas também no facto de existirem direitos
de importação elevados ou outras barreiras à importação (como medidas anti-dumping,
normas técnicas, etc.) em países terceiros.
- Existências no(s) país(es) em causa
Uma acumulação nas existências dos exportadores pode indicar uma probabilidade de as
exportações do produto virem a aumentar substancialmente no futuro.
151. Geralmente, as alegações desta natureza complementam as do prejuízo já sofrido, mas é possível
basear uma denúncia apenas na ameaça de prejuízo, desde que apoiada por elementos de prova
suficientes que, num exame inicial, justifiquem um processo.
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Obstáculos à produção e ao desenvolvimento
152. As importações objeto de dumping podem ter desincentivado as empresas da UE potencialmente
interessadas de produzir o produto em causa, impedindo-as de se estabelecerem como
produtores. Se for esse o caso, deve explicar como tal aconteceu, documentando adequadamente
as alegações.
153. Geralmente, as alegações desta natureza complementam as do prejuízo, mas é possível basear
uma denúncia apenas nos retrocessos que tal está a causar na criação de uma indústria da União,
desde que apoiada por elementos de prova suficientes.

(4) NEXO DE CAUSALIDADE
A.

Efeitos das importações objeto de dumping

154. Além dos dados que representam o prejuízo, é necessário demonstrar que o prejuízo importante
foi causado pelas importações objeto de dumping, ou seja, que existe um nexo de causalidade.
Tal não significa, contudo, que as importações objeto de dumping tenham de ser a única razão
para qualquer prejuízo sofrido. O nexo de causalidade pode ser demonstrado pelo aumento das
importações a preços decrescentes que coincide no tempo com a deterioração da situação dos
autores da denúncia, como demonstrado pelo desenvolvimento dos indicadores de prejuízo.

B.

Efeitos de outros fatores (ver também no anexo 6 o título «Nexo de causalidade»)

155. Também é necessário considerar se outros fatores, além das importações objeto de dumping,
podem ter influenciado a deterioração da situação da indústria da União. Tais fatores podem
incluir:
-

volumes e preços do produto de outros países terceiros;

-

quebras na procura e alterações nos padrões de consumo;

-

práticas comerciais restritivas dos produtores da UE;

-

forte concorrência dos produtores na UE;

-

fraco desempenho das exportações da indústria da União;

-

baixa produtividade da indústria da União;

-

avaliação errada da evolução do mercado, por exemplo, má política de investimento;

-

fraco desempenho comercial;

-

baixa qualidade do produto ou gama de produtos;

-

flutuação das taxas de câmbio;

-

as próprias importações da indústria da União originárias do país em causa.

Se aplicável, a denúncia deve incluir uma avaliação destes fatores ou de quaisquer outros fatores
relevantes para demonstrar em que medida os mesmos afetaram a situação de prejuízo da
indústria da União durante o período abrangido pela denúncia (ver ponto 92).

(5) CONCLUSÃO
156. A conclusão da denúncia pode reafirmar, na forma de um resumo, por que motivo os elementos
de prova apresentados demonstram a existência de dumping, de prejuízo e de um nexo de
causalidade, e por que motivo são considerados suficientes para dar início a um inquérito antidumping.
157. Na conclusão, é necessário solicitar à Comissão Europeia que instaure um processo anti-dumping
para investigar as alegações da denúncia.
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158. Envie a denúncia à Comissão Europeia (ver o anexo 1 e o ponto 4 para mais informações)
juntamente com uma carta de acompanhamento datada e assinada por uma pessoa autorizada
pelos autores da denúncia a atuar em seu nome.
159. Para este fim, poderá utilizar a seguinte fórmula:
«Segue em anexo uma denúncia anti-dumping relativamente às importações de (produto)
originário de (país/es). O abaixo assinado certifica legalmente que, tanto quanto é do seu
conhecimento, as informações fornecidas são completas e exatas, e que foi autorizado a
representar o(s) autor(es) da denúncia (nome do(s) autor(es) da denúncia).
Nome, assinatura, endereço, correio eletrónico e número de telefone.»

(6) LIGAÇÕES ÚTEIS
160. Através das ligações que se seguem poderá encontrar estatísticas oficiais. Deve fornecer também
os dados brutos tal como extraídos e os quadros com dados agregados que foram utilizados para
os cálculos num anexo separado.
Caso a nomenclatura das estatísticas oficiais não coincida com o produto em causa (por exemplo,
«códigos ex NC», ou seja, códigos que dizem respeito a uma gama de produtos mais ampla), as
estatísticas oficiais disponíveis poderão ainda ser úteis, desde que os autores da denúncia possam
voltar a tratar os dados, utilizando uma metodologia razoável apoiada por elementos de prova
suficientes. Poderão também ser utilizadas outras fontes fiáveis, desde que apoiadas por
elementos de prova suficientes.
Nomenclatura pautal e estatística:
-

Regulamento de Execução (UE) 2016/1821 da Comissão, de 6 de outubro de 2016, que altera
o anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura pautal e
estatística e à pauta aduaneira comum (é necessário ter em conta que todos os anos é publicada
uma nova versão):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=PT
- Códigos da Nomenclatura Combinada (ferramenta de pesquisa)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pt
Estatísticas de importação/exportação do EUROSTAT (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Estatísticas de produção do EUROSTAT (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) ETAPAS SEGUINTES
161. Após a receção da denúncia, a Comissão envia um aviso de receção.
162. Com base nas informações constantes da denúncia, no prazo de 45 dias a contar da data de
apresentação da mesma, a Comissão decidirá se dá início a um inquérito ou se rejeita a denúncia.
163. Se a denúncia contiver elementos de prova suficientes, a Comissão fará um exame de
representatividade antes de tomar a decisão final de instaurar um inquérito formal (ver também
os pontos 29 a 34).
A Comissão contactará todos os produtores conhecidos da UE do produto em causa para solicitar
a sua posição relativamente ao eventual início de um inquérito. Além disso, contactará também
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associações nacionais e da UE conhecidas.
Com base nas respostas, a Comissão concluirá se os produtores da UE que apresentaram a
denúncia são suficientemente representativos (ver anexo 7 para um exemplo de uma carta de
representatividade).
Com base nas respostas, se tal se justificar, a Comissão selecionará também uma amostra
provisória de produtores da UE a investigar durante o inquérito.
No anúncio de início, as partes serão convidadas a apresentarem as suas observações acerca da
amostra final antes de qualquer decisão ser tomada.
164. A denúncia deve ser apoiada por, pelo menos, metade dos produtores que manifestaram a sua
opinião relativamente à denúncia, representando, pelo menos, um quarto da produção total da
UE. Na ausência de tal apoio e representação, a Comissão não dará início a um inquérito.
165. Logo que a Comissão tenha decidido instaurar um inquérito anti-dumping, é publicado um
anúncio de início no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão envia então questionários a:
-

produtores da UE;
exportadores;
importadores ligados e independentes;
fornecedores e utilizadores.
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166. Essas partes terão, geralmente, entre 30 e 37 dias para responderem ao questionário. Os
questionários para os produtores da UE conterão perguntas pormenorizadas sobre todos os
fatores de prejuízo anteriormente referidos, nomeadamente sobre o preço de venda e o custo de
produção do produto em causa.
167. A Comissão efetuará então um inquérito no local para verificar a exatidão das respostas. Além
disso, avaliará se a potencial instituição de medidas seria do interesse geral da UE. A Comissão
pode instituir medidas provisórias no prazo de oito meses após o início do processo, e deve tomar
uma decisão definitiva no prazo de 14 meses a contar do seu início.
168. Se a denúncia não contiver provas suficientes que, no exame inicial, sugiram dumping, prejuízo e
nexo de causalidade, as razões da rejeição serão cuidadosamente fundamentadas e divulgadas aos
autores da denúncia para que estes apresentem observações antes de qualquer decisão final ser
tomada. A rejeição formal de uma denúncia assume a forma de uma decisão da Comissão.
169. A denúncia pode ser retirada em qualquer altura antes da decisão final relativamente à
instauração ou não de um inquérito ser tomada. Caso a denúncia seja retirada, considera-se que
não foi apresentada.
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IV. ANEXOS

anexo 1
anexo 2

anexo 3
anexo 4
anexo 5
anexo 6
anexo 7
anexo 8

Orientações sobre como apresentar uma denúncia
Parte A:
Exemplo de um índice padrão de uma denúncia
Parte B:
Denúncia anti-dumping genérica (parte descritiva)
Exemplos de anexos padrão numa denúncia
Orientações para a versão não confidencial da denúncia
Formulário para a recolha de dados
Exemplo de quadros que resumem as informações sobre o
prejuízo
Formulário relativo à representatividade
Países sujeitos a distorções importantes

Anexo 1
Orientações sobre como apresentar uma denúncia
Em todos os casos, a denúncia deve incluir uma versão restrita e uma versão aberta para consulta pelas
partes interessadas. A «versão aberta» consiste numa versão da denúncia que não contém informações
confidenciais.
Se a denúncia não contiver quaisquer informações confidenciais, uma versão é suficiente.
A Comissão prefere receber a denúncia apenas em formato eletrónico, de acordo com as seguintes
orientações:
•

O nome de cada ficheiro que faz parte da denúncia deve incluir os seguintes elementos: «Corpo
da denúncia» ou «Anexo», um número sequencial, uma indicação do teor e a menção
«RESTRITA» ou «ABERTA», como mostram os exemplos seguintes:
Secção da versão RESTRITA da denúncia

Ficheiro eletrónico

Corpo/parte narrativa

Denúncia_corpo_RESTRITA.pdf

Anexo 1 (autores da denúncia)

Anexo 1_autores da
denúncia_RESTRITA.xlsx

Anexo 2 (outros produtores da UE)

Anexo 2_outros produtores da
UE_RESTRITA.xlsx

…

…

Secção da versão ABERTA da denúncia

Ficheiro eletrónico

Corpo/parte narrativa

Denúncia_corpo_ABERTA.pdf

Anexo 1 (autores da denúncia)

Anexo 1_autores da
denúncia_ABERTA.pdf

Anexo 2 (outros produtores da UE)

Anexo 2_outros produtores da
UE_ABERTA.pdf

…

…

Adicione os índices anteriores como um ficheiro de índice separado à denúncia.
•

•
•
•

•

Regra geral, a Comissão envia versões abertas das denúncias em formato PDF («portable
document file») às partes interessadas - produtores, exportadores, importadores, fornecedores e
utilizadores. Como a Comissão não se encontra em posição de assumir a responsabilidade pela
integridade dos dados ao converter vários formatos fonte, envie todos os ficheiros eletrónicos
contidos na versão aberta em formato pdf.
Tamanho máximo permitido dos ficheiros: 10 MB.
Por razões técnicas, o comprimento do caminho não deve exceder 256 caracteres, uma vez
registado nas unidades da Comissão. Por conseguinte, não utilize estruturas de subpastas
complexas que resultem em nomes de documentos/pastas excessivamente longos.
A lista e os dados de contacto (incluindo os endereços de correio eletrónico) de todos os
produtores conhecidos da UE, importadores, exportadores do(s) país(es) em causa,
utilizadores/consumidores, bem como os cálculos devem ser apresentados numa folha de cálculo
eletrónica, como as do Microsoft Excel.
Recomendamos que inclua nos anexos os mini-questionários preenchidos pelas empresas
individuais numa folha de cálculo eletrónica, como as do Microsoft Excel.
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A denúncia pode ser enviada:
-

por correio eletrónico, conforme explicado anteriormente ou, em alternativa,

-

num dispositivo portátil de armazenamento de dados (por exemplo, num CD, DVD ou numa
pen USB), ou

-

em formato papel

para os endereços indicados no ponto 4.
Se tiver alguma questão técnica, contacte a Comissão antes de enviar a denúncia.
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Anexo 2
Parte A
Exemplo de um índice padrão de uma denúncia
1)

Introdução

2)

Informações gerais
A. Autores da denúncia

B.

1. Os autores da denúncia
2. Representatividade
3. Outros produtores conhecidos da UE
Produto em causa

C.

1. Definição do produto
2. Descrição do produto
3. Direitos aduaneiros e outras medidas comerciais
País(es) abrangido(s) pela denúncia

D. Exportadores/produtores conhecidos no(s) país(es) em causa

3.

E.

Importadores conhecidos na UE

F.

Fornecedores, utilizadores e consumidores na UE

Dumping
A. Tipos do produto
B.

Valor normal
1. Escolha do país análogo (se estiver em causa uma economia sem mercado ou
economias em transição)
2. Cálculo do valor normal

C.

Preço de exportação
Cálculo do preço de exportação

D. Comparação de preços
E.
4.

Prejuízo
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Margem de dumping

Consumo na UE
Volume e parte de mercado das importações objeto de dumping
Preço das importações objeto de dumping
Subcotação dos preços
Tendências dos fatores de prejuízo

Nexo de causalidade
A. Efeitos das importações objeto de dumping
B. Efeitos de outros fatores

6.

Conclusão
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Parte B
EXEMPLO:
Denúncia anti-dumping genérica (parte descritiva)
A versão eletrónica deste modelo pode ser obtida em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Anexo 3
Exemplo de anexos padrão numa denúncia
Exemplo anexo 1.A.

Indústria da União e representatividade do autor da denúncia 29

- Produção da UE em volume para o último ano civil e/ou (de preferência) para um período de 12
meses que termine o mais tardar 6 meses antes da data de apresentação da denúncia. Fundamente
os cálculos, declarando a fonte dos dados, anexando as cópias relevantes da fonte, se aplicável, e
especificando a metodologia utilizada.
- Lista dos autores da denúncia com dados de contacto (nome, endereço, números de telefone e fax,
endereço de correio eletrónico, pessoa de contacto) e volume de produção de cada autor da
denúncia e de todos os autores da denúncia como um todo, para o último ano civil e para um
período de 12 meses que termine o mais tardar 6 meses antes da data de apresentação da denúncia.
- Lista de outros produtores conhecidos na UE com dados de contacto (nome, endereço, número de
telefone, endereço de correio eletrónico e, se possível, pessoa de contacto), com uma estimativa do
seu volume de produção para o período de um ano mencionado anteriormente. Especifique se estes
outros produtores conhecidos apoiam a denúncia ou se estão contra ou numa posição neutra, se
souber qual a sua posição.
NB: forneça uma versão eletrónica de todos os dados de contacto, de preferência numa tabela
Excel.
Exemplo anexo 1.B.

Produto em causa

- Documentos (como normas europeias), brochuras, processos de produção, diferentes tipos e
fotografias do produto em causa que é produzido na UE.
- Idem para o produto estrangeiro alegadamente objeto de dumping que é importado para a UE.
- Idem para o produto estrangeiro vendido no mercado interno estrangeiro.
Exemplo anexo 1.C.

Empresas de exportação

- Lista (por país) dos produtores/exportadores conhecidos do produto em causa com dados de
contacto: nomes, endereços, número de telefone e endereço de correio eletrónico e pessoa de
contacto (se disponível).
- Lista de associações conhecidas de produtores/exportadores por país(es) em causa, com os mesmos
dados de contacto.
NB: forneça uma versão eletrónica, de preferência numa tabela Excel.
Exemplo anexo 1.D.

Importadores

- Lista (por país) de importadores conhecidos com nomes, endereços, número de telefone e endereço
de correio eletrónico e pessoa de contacto (se disponível).
- Lista de associações conhecidas de importadores, com os mesmos dados de contacto.
NB: forneça uma versão eletrónica, de preferência numa tabela Excel.

Exemplo anexo 1.E.

Fornecedores, utilizadores e consumidores

- Lista dos principais fornecedores, utilizadores e consumidores conhecidos e das suas associações
com nomes, endereços, número de telefone e endereço de correio eletrónico e pessoa de contacto
(se disponível).
NB: forneça uma versão eletrónica, de preferência numa tabela Excel.

29

No caso de uma indústria composta por um grande número de pequenas e médias empresas, contacte a
Comissão para obter mais orientações.
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Exemplo anexo 2.A.

Tipos do produto representativos

- Informações técnicas e estatísticas acerca desses tipos do produto.
Exemplo anexo 2.B.

Valor normal

Escolha do país análogo (se estiver em causa uma economia sem mercado)
- Quaisquer informações que apoiem a escolha do país análogo. Por exemplo:
• relativamente à concorrência no mercado (intervenientes no mercado, estatísticas oficiais
sobre as importações do produto em causa no país análogo proposto, etc.);
• relativamente à dimensão do mercado em termos de volume (dados de um estudo de
mercado);
• relativamente ao processo de produção (informações de inquéritos, artigos, etc.).
Se for possível utilizar preços internos:
- Faturas, ofertas, inquéritos, anúncios publicitários, estatísticas, etc. que indiquem o preço interno;
- Elementos de prova relativos a quaisquer ajustamentos (de estudos de mercado ou outras fontes
fiáveis).
Poderá obter informações úteis através das delegações da UE e/ou embaixadas dos Estados-Membros
da UE em países fora da UE.
Caso contrário:
- Fonte de dados para o valor calculado (por exemplo, estudos de mercado, estatísticas); ou
- Elementos de prova relativos ao preço cobrado pelo fornecedor a um país terceiro (por exemplo,
faturas, ofertas, estatísticas, etc.).
Exemplo anexo 2.C.

Preço de exportação

- Faturas/ofertas escritas e/ou dados do Eurostat e/ou outros (relatórios do pessoal de vendas, listas
de preços);
- Fonte dos dados para os ajustamentos ou a base para a sua estimativa para obter o preço à saída da
fábrica, nomeadamente os custos de transporte.
Exemplo anexo 2.D.

Comparação de preços

- Elementos de prova ou base para estimar os ajustamentos de apoio a ser efetuados.
Exemplo anexo 3.A.

Prejuízo

- Elementos de prova relativos aos fatores de prejuízo, nomeadamente os preços dos produtores da
UE e a rentabilidade.
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Anexo 4
Orientações para a versão aberta para consulta pelas partes interessadas
Ao compilar a versão aberta para consulta pelas partes interessadas, deve ter em conta que todas as
partes interessadas, ou seja, produtores, exportadores, importadores, fornecedores e utilizadores, terão
acesso à mesma, ao contrário da versão restrita. A versão aberta para consulta pelas partes interessadas
deve, contudo, ser suficientemente pormenorizada para permitir compreender de forma adequada o
essencial das informações comunicadas na versão restrita sem divulgar dados confidenciais.
Para ajudar a preparar a versão aberta para consulta pelas partes interessadas da denúncia,
aconselhamos que siga os passos seguintes:
1. Utilize a versão restrita da denúncia e os anexos como base.
2. Identifique todas as informações na denúncia «Restrita» que considera não serem confidenciais,
e deixe-as na versão aberta para consulta pelas partes interessadas.
3. Para cada elemento não divulgado (no «corpo» da denúncia e nos anexos), deve:
-

-

explicar por que motivo este é confidencial (principalmente devido a segredos
comerciais ou porque se trata de documentos cuja revelação causaria danos às pessoas
que os fornecem ou que estão envolvidas nos mesmos) 30;
resumir as informações confidenciais numa versão não confidencial.
O resumo deve ser significativo, isto é, deve ser suficientemente preciso para permitir
compreender de forma adequada o essencial das informações (número de documentos,
título, data/período abrangido, descrição do conteúdo, etc.). Indique na versão não
confidencial as fontes de informação utilizadas, tal como na versão confidencial, ou
refira por que motivo a fonte não pode ser divulgada.

4. Se, em circunstâncias excecionais, não for sequer possível resumir as informações
confidenciais, explique porquê. Indique sempre de forma explícita onde foram suprimidos dados
confidenciais. O texto suprimido deve ser identificado como [suprimido].
Exemplos de como resumir informações confidenciais:
*

Quando as informações digam respeito a valores relativos a vários anos pode usar índices:
Exemplo de informações confidenciais:
200x (ano-2)
20 000 EUR

200x (ano-1)
30 000 EUR

O resumo não confidencial pode ser o seguinte:
200x (ano-2)
200x (ano-1)
100
150
*

200x
40 000 EUR

200x
200

Quando as informações digam respeito a um só valor pode aplicar intervalos.
Exemplo de valor restrito:

30

A informação ou um documento podem ser considerados como tendo um caráter confidencial (segredos
comerciais, documentos cuja divulgação causaria danos às pessoas que os fornecem ou que estão envolvidas
nos mesmos). Para segredos comerciais, a justificação poderá ser, por exemplo: «esta informação tem um
caráter confidencial, porque a sua divulgação pode favorecer de forma significativa um concorrente». Para
informações cuja divulgação causaria danos a alguém, a justificação poderá ser, por exemplo: «esta
informação tem um caráter confidencial porque a sua divulgação teria efeitos manifestamente
desfavoráveis para a pessoa que a forneceu ou para aquela junto da qual foi obtida». Se possível, as
vantagens competitivas e/ou os aspetos prejudiciais devem ser descritos. Em casos excecionais, a
informação ou um documento que não tenha um caráter confidencial podem ser tratados como
confidenciais, quando fornecidos à Comissão a título confidencial, juntamente com um pedido devidamente
justificado de tratamento confidencial.
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«O preço de venda é 215 EUR por tonelada.»
O resumo aberto para consulta das partes interessadas pode ser o seguinte:
«O preço de venda é [200-240] EUR por tonelada.»
Em geral, os intervalos são mais significativos do que os índices, mesmo para a representação de
tendências. Se utilizar índices, tenha em conta que tal deve ser justificado.
*

Quando as informações digam respeito a texto, pode resumi-lo ou suprimir os nomes das partes,
indicando as respetivas funções:
Exemplo de texto restrito:
«A COMPANHIA Ltd comunicou-me que os preços das importações eram 20 %
inferiores.»
O resumo aberto para consulta das partes interessadas pode ser o seguinte:
«[um dos meus clientes] comunicou-me que os preços das importações eram 20 %
inferiores.»

*

No que respeita aos cálculos do dumping e do prejuízo, a versão não confidencial deve mostrar a
metodologia utilizada e as informações restritas devem ser resumidas de forma significativa (por
exemplo, utilizando intervalos e índices para dados restritos/sensíveis e números reais).

Informações sujeitas a direitos de autor de terceiros
Regra geral, todas as informações ou dados contidos na denúncia devem estar isentos de direitos de
autor (tanto na versão restrita como na versão aberta para consulta pelas partes interessadas).
Se mesmo assim considerar necessário basear-se num relatório, estudo, estudo de mercado, artigo de
imprensa, norma europeia, etc., coberto por direitos de autor, deve tentar obter a autorização do titular
dos direitos de autor para permitir que as partes interessadas consultem o documento, ou os dados
relevantes do documento, na versão aberta para consulta pelas partes interessadas. Indique por escrito
se obteve esta autorização e descreva o seu âmbito e condições, se aplicável.
Caso não disponha de autorização, deve enviar um resumo não confidencial significativo para que as
outras partes interessadas possam exercer os seus direitos de defesa ao consultar a versão da denúncia
aberta para consulta. O resumo deve conter informações básicas, como o nome do autor, o título
completo do documento e as páginas específicas fornecidas, se relevante, e uma descrição do teor,
com índices ou intervalos, em vez dos dados reais utilizados.
Se preferir entrar em contacto com o titular dos direitos de autor após o início do inquérito, apresente e
assine o seguinte compromisso na denúncia:
«Eu, [nome], declaro submeter à Comissão informações e/ou dados sujeitos a direitos de autor de
terceiros relativamente aos quais solicitarei autorização específica ao titular dos direitos de autor
(nome(s) da(s) empresa(s)) que permita explicitamente
i) à Comissão utilizar as informações e os dados para efeitos do presente processo de defesa
comercial, e
ii) comunicar as informações e/ou os dados às partes interessadas no âmbito do presente
inquérito.
Entretanto, apresento um resumo significativo das informações sujeitas a direitos de autor.
Declaro ainda que todas as restantes informações e dados apresentados para efeitos do presente
inquérito são isentos de direitos de autor.»
Como referido nesta declaração, deve fornecer resumos não confidenciais significativos (com índices
ou intervalos, dependendo do tema), indicando a fonte das informações.
Contacte a Comissão se tiver dúvidas acerca do tratamento das informações abrangidas por direitos de
autor.
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Anexo 5
FORMULÁRIO PARA A RECOLHA DE DADOS
Campos a preencher pela entidade que elabora a denúncia
Campos a preencher pelas empresas individuais
DENÚNCIA ANTI-DUMPING RELATIVA ÀS IMPORTAÇÕES DE
(produto)………………………… ORIGINÁRIO DE (país(es))………………………
Versão restrita1
Preencha o quadro e responda às questões infra, seguindo as instruções seguintes:
1. As respostas devem dizer respeito, exclusivamente, a «…….………» (insira o nome do produto em
causa), ou seja, ………………..……………………….(faça uma breve descrição do produto em
causa) normalmente declarado no(s) código(s) NC ……………………………….(inserir os códigos).
2. Todas as informações fornecidas devem dizer respeito exclusivamente à sua própria produção na
UE1, (ou seja, não devem incluir vendas de produtos produzidos por outras empresas da UE ou vendas
de mercadorias importadas).
1 Quadro

200x (ano3)*
1
2
3
4
5
6

7
8
9
1
0
1
1
1
2

200x (ano2)*

200x
(ano1)*

Produção da sua empresa na UE1 (em
unidades2)3
Capacidade da sua empresa na UE1
(em unidades2)3
Vendas da sua empresa na UE1 (em
unidades2)3
Vendas da sua empresa na UE1 (em
EUR)3
Emprego da sua empresa na UE1
(número de empregados)3
Vendas da sua empresa fora da UE1
(em unidades2)3
Preço à saída da fábrica para as
vendas da sua empresa na UE1 (em
EUR/unidade2)3
Custos totais4 para as vendas da sua
empresa na UE1 (EUR/unidade2)3
Lucros para as vendas da sua
empresa na UE1 (em EUR)3
Volume de existências no final do ano
da sua empresa na UE1 (em
unidades2)3
Investimentos no produto em causa
da sua empresa na UE1 (em EUR)3
Utilização da capacidade da sua
empresa na UE1 (em %)3

A sua empresa está ligada5, direta ou indiretamente, a algum produtor ou exportador do
2 produto em causa do(s) país(es) alegadamente objeto de dumping?
sim:

não:

Em caso afirmativo, especifique o(s) …………………………………
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200x
(ano
0)*

país(es) ………………………….
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A sua empresa está ligada5, direta ou indiretamente, a algum produtor ou exportador do
3 produto em causa de outros países terceiros?
sim:
não:
Em caso afirmativo, especifique o(s) …………………………………
país(es) ………………………….
A sua empresa importa o produto em causa para a UE1 do(s) país(es) alegadamente objeto de
4 dumping?
sim:

Em unidades2
Importado de ………………. (país
alegadamente objeto de dumping)

não:
200x (ano1)

200x (ano
0)

5 A sua empresa importa o produto em causa para a UE1 de qualquer outro país terceiro?
sim:
não:
Em caso afirmativo, especifique o(s) …………………………………
país(es) ………………………….
6 As fontes das informações fornecidas neste documento são (por exemplo, contas auditadas):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Assine a sua resposta e carimbe o documento com o carimbo oficial da empresa.
7 Nome da empresa:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Endereço da empresa:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Número de telefone e fax:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
Endereço de correio eletrónico:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Por este meio, a empresa referida no ponto 7 supra apoia a denúncia supra na qualidade de autor da
denúncia e autoriza ……………………………………………………..………
a agir em seu nome em todas as
questões relacionadas com o processo
anti-dumping.

Data

Assinatura do funcionário autorizado:

Nome e título do funcionário
autorizado:
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1

O presente documento destina-se exclusivamente a uso interno. Está protegido ao abrigo do disposto no artigo 4.º do
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 145 de 31.5.2001, p. 43). É um documento
confidencial na aceção do artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do Conselho (JO L 343 de 22.12.2009, p. 51) e do
artigo 6.º do Acordo da OMC sobre a aplicação do artigo VI do GATT de 1994 (Acordo anti-dumping)/na aceção do artigo
29.º do Regulamento (CE) n.º 597/2009 do Conselho (JO L 188 de 18.7.2009, p. 93) e do artigo 12.º do Acordo da OMC
sobre as subvenções e as medidas de compensação.
2 Os Estados-Membros da UE são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia.
3 O tipo de unidade difere por produto. Por exemplo, para sapatos seria pares, para o aço seria toneladas, para bicicletas seria
unidades, para bebidas seria litros. Deve indicar o tipo de unidade que se aplica ao seu produto. Especifique a unidade
utilizada.
4 Os dados devem dizer respeito a todos os 28 Estados-Membros (ver nota de rodapé 2), mesmo para os períodos anteriores a
1 de julho de 2013.
5 Os «custos totais» incluem todos os custos de produção (incluindo depreciação), bem como despesas de venda, gerais,
financeiras e administrativas incorridas na produção e venda dos produtos. «Custo total» é o custo antes dos impostos sobre o
rendimento.
6 Considera-se que os produtores estão ligados aos exportadores apenas se a) um deles controlar direta ou indiretamente o
outro; ou b) ambos forem direta ou indiretamente controlados por um terceiro; ou c) ambos controlarem direta ou
indiretamente um terceiro. Considera-se que uma parte controla outra quando a primeira pode de facto ou de direito exercer
autoridade ou orientação sobre a segunda.
* As informações mais recentes não devem geralmente ter mais de 6 meses a contar da data de apresentação da denúncia. Por
exemplo, se estiver a preparar uma denúncia para ser apresentada em dezembro de 200x, a última coluna deve abranger pelo
menos a primeira metade de 200x.
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Anexo 6
EXEMPLO DE QUADROS QUE RESUMEM AS INFORMAÇÕES
SOBRE O PREJUÍZO
I. Indicadores macroeconómicos: relativos à indústria da UE no seu todo
Preencha os quadros relativos aos seguintes indicadores para todos os produtores da União Europeia,
sendo o ano 0 um período de 12 meses antes da apresentação da denúncia, cuja data final não deverá
ter mais de 6 meses relativamente à data de apresentação da denúncia:
A
CONSUMO
Ano

Consumo na UE
Índice

200x (ano-3)*

200x (ano2)*

200x (ano1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....

Ba
VOLUME DAS IMPORTAÇÕES OBJETO DE DUMPING
Ano
200x (ano200x (ano-

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano
0)*

País em causa
Índice
100
....
....
....
País em causa
Índice
100
....
....
....
(conforme necessário)
Volume total das importações
objeto de dumping
Índice
100
....
....
....
Bb
PARTE DE MERCADO DAS IMPORTAÇÕES OBJETO DE DUMPING
Ano
200x (ano200x (ano200x (ano

200x (ano-3)*
País em causa
País em causa
(conforme necessário)
Parte de mercado total das
importações objeto de dumping

2)*

1)*

0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C
PREÇO DAS IMPORTAÇÕES OBJETO DE DUMPING (por unidade)
Ano
200x (ano200x (ano200x (ano

200x (ano-3)*
País em causa
Índices
País em causa
Índices
(conforme necessário)

2)*

1)*

100
100
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0)*

D
PRODUÇÃO, CAPACIDADE E UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DA INDÚSTRIA DA UNIÃO
Ano
200x (ano200x (anoProdução total
Índice
Capacidade de produção
Índice
Utilização da capacidade
(produção total/capacidade de
produção)

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ea
VOLUME DE VENDAS NA UE DA INDÚSTRIA DA UNIÃO
Ano
200x (ano200x (ano-

200x (ano-3)*
Total de vendas na UE
(volume)
Índice
Eb

2)*

1)*

200x (ano
0)*

100
VOLUME E PREÇOS DAS EXPORTAÇÕES DA
INDÚSTRIA DA UNIÃO

200x (ano-3)*

200x (ano2)*

200x (ano1)*

200x (ano
0)*

Volume
Índice

100

Valor (EUR)
Índice

100

F
EMPREGO NA INDÚSTRIA DA UNIÃO
Ano
200x (ano200x (anoEmprego
Índice

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....
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II. Indicadores microeconómicos: relativos apenas aos autores da denúncia
Preencha os quadros relativos aos seguintes indicadores para cada autor da denúncia individualmente,
bem como de forma agregada (para todos os autores da denúncia)
A
SUBCOTAÇÃO DOS PREÇOS SOFRIDA PELOS AUTORES DA DENÚNCIA
Ano
200x (ano200x (ano200x (ano

200x (ano-3)*
País em causa
País em causa

2)*

1)*

0)*
%
%

NÃO SÃO
NECESSÁRIOS
DADOS,
CONTUDO NÃO
SERÃO
EXCLUÍDOS, SE
RELEVANTES

(se necessário)

%

B
PRODUÇÃO, CAPACIDADE E UTILIZAÇÃO
Ano
200x (ano200x (anoProdução total
Índice
Capacidade de produção
Índice
Utilização da capacidade
(produção total/capacidade de
produção)

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
VOLUME E VALOR DE VENDAS NA UE
Ano
200x (ano200x (ano-

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano
0)*

Total de vendas na UE
(volume)
Índice
Total de vendas na UE (à saída
da fábrica) em EUR
Índice
100
....
....
....
Cb
PARTE DE MERCADO DA UE DOS AUTORES DA DENÚNCIA E DE OUTROS PRODUTORE
DA UE
Ano
200x (ano200x (ano200x (ano
Parte de mercado da UE
Índice

200x (ano-3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
VOLUME E PREÇOS DAS EXPORTAÇÕES
Ano
200x (ano200x (anoTotal de vendas não efetuadas
na UE (volume)
Índice

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....

Total de vendas não efetuadas
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na UE (à saída da fábrica) em
EUR
Índice

100

....

....
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....

D
PREÇO DE VENDA NA UE A CLIENTES INDEPENDENTES
Ano
200x (ano200x (anoPreço de venda na UE
Índice

200x (ano-3)*

2)*

1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....

E
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS PARA VENDAS A CLIENTES
INDEPENDENTES NA UE
Ano
200x (ano200x (ano200x (ano
Custo unitário médio das
mercadorias vendidas
Índice

200x (ano-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

F
RENTABILIDADE DOS AUTORES DA DENÚNCIA (% do lucro antes de impostos)
Ano
200x (ano200x (ano200x (ano
Rentabilidade
Índice

200x (ano-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

200x (ano-3)*

200x (ano2)*

200x (ano1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....

200x (ano-3)*

200x (ano2)*

200x (ano1)*

200x (ano
0)*

100

....

....

....

G
EMPREGO
Ano
Emprego
Índice

H
INVESTIMENTOS
Ano
Investimento
Índice

I
VARIAÇÕES DAS EXISTÊNCIAS
Existências do produto em causa
Existências do produto em
produzido pelo próprio
causa adquiridas (se
relevante)

Início do ano 1
Final do ano 1
Início do ano 2
Final do ano 2
Início do ano 3
Final do ano 3
Início do ano 4
Final do ano
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NEXO DE CAUSALIDADE

VOLUMES E PREÇOS DAS IMPORTAÇÕES DE OUTROS PAÍSES TERCEIROS
Volumes
/
Ano
1
2
3
4
País de exportação «X»
Índice
100
....
....
....
País de exportação «Y»
Índice
100
....
....
....
Etc.
Outros países
Índice
100
....
....
....
Volume total de outros países
Índice
100
....
....
....
Preços
/
Ano
1
2
3
4
País de exportação «X»
Índice
100
....
....
....
Etc.
Outros países
Índice
100
....
....
....
Preços médios das outras
importações
Índice
100
....
....
....
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Anexo 7
FORMULÁRIO RELATIVO À REPRESENTATIVIDADE
Divulgação restrita

SECÇÃO A
1.

A sua empresa produz atualmente o produto em causa na UE?
sim □

2.

não □

Qual a posição da sua empresa relativamente ao possível início de um inquérito
anti-dumping relativo às importações do produto em causa, originário de …?

□

a favor
Explique o motivo dessa posição.

contra

□

neutra

□

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Preencha o quadro que se segue. Os números devem referir-se a todos os EstadosMembros.
A informação que se segue refere-se apenas ao produto em causa e à sua
empresa

(período de 12
meses)

Volume total de produção na UE (toneladas)
Sendo para utilização cativa 31
Volume de vendas na UE (toneladas) produzido pela sua empresa na UE
Valor de vendas na UE (em EUR) produzido pela sua empresa na UE
Capacidade de produção na UE (toneladas)
Emprego na UE (número de pessoas)

31

A produção para utilização cativa é transferida ou vendida de forma cativa, ou seja, não entra no mercado
livre. As transferências cativas são transferências internas que não entram no mercado livre porque o
produto é utilizado para produção integrada com vista a ulterior transformação, tratamento ou montagem por
diferentes unidades da mesma entidade jurídica. Estas transferências internas caracterizam-se pelo facto de
não se emitirem faturas comerciais. Vendas cativas são vendas que não entram no mercado livre porque o
produto é utilizado para ulterior transformação, tratamento ou montagem por uma entidade jurídica separada
que é uma empresa coligada ou aplica-se pelo menos uma das seguintes situações: i) as vendas não são
feitas a preços de mercado ou ii) o comprador não tem livre escolha de fornecedor.
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Divulgação restrita

4.

A sua empresa está ligada 32, direta ou indiretamente, a algum produtor ou
exportador do produto em causa de ...?
sim

5.

□

não

□

Indique os nomes e as atividades específicas de todas as empresas ligadas envolvidas
na produção e/ou venda do produto similar (produzido na União).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

A sua empresa vendeu o produto em causa na UE que é importado de …?
sim

7.

não

□

A sua empresa é uma pequena ou média empresa (PME) 33?
sim

8.

□

□

não

□

Tanto quanto é do seu conhecimento, quem são os produtores e as associações de
produtores do produto em causa na UE, além dos mencionados no anexo III?
Indique o endereço, número de telefone e endereço de correio eletrónico dos
produtores que indicar em seguida.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

Para a definição de parte «ligada» nos termos do artigo 4.º, n.º 2, do regulamento anti-dumping de base, ver
anexo II.
33 De acordo com a Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro,
pequenas e médias empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36), uma empresa qualifica-se como PME se 1)
empregar menos de 250 pessoas (incluindo gestores, etc.) e 2) o seu volume de negócios anual não exceder
50 milhões de euros e/ou o seu balanço total anual não exceder 43 milhões de euros. Repare-se que os
números acima citados (empregados, volume de negócios e balanço) referem-se aos dados consolidados da
empresa em causa e seus parceiros e/ou empresas coligadas proporcionalmente agregados à percentagem de
participação no capital ou de direitos de voto e não se limitam ao produto em causa. Para mais explicações,
consulte o novo guia do utilizador para PME em:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Anexo 8
PAÍSES SUJEITOS A DISTORÇÕES IMPORTANTES
O artigo 2.º, n.º 6-A, do regulamento de base estabelece que quando o produto é produzido num país
em que não é adequado utilizar os preços e os custos devido à existência de distorções importantes,
o valor normal deve ser calculado exclusivamente com base nos custos de produção e nos encargos
de venda, refletindo preços ou valores de referência sem distorções.
Para calcular o valor normal, deve ser incluída na denúncia uma lista dos fatores de produção (ou
lista de materiais) necessários para fabricar o produto em causa. A lista de fatores de produção é
dividida em custos diretos, indiretos, encargos VAG e lucro:
•

•

Custos diretos
o Matérias-primas diretas
o Energia e serviços públicos (podem ser incluídos nas despesas gerais, se
insignificantes)
o Mão de obra direta e indireta (embora a mão de obra indireta possa ser reclassificada
como despesa geral)
o Subprodutos/coprodutos (incluindo sucata) – «Compensações de produtos»
 Vendidos
 Reintroduzidos na produção
o Embalagem:
 Materiais de embalagem
 Mão de obra afeta ao processo de embalagem
Custos indiretos (despesas gerais)
o Depreciação
o Manutenção
o Mão de obra indireta, se não estiver incluída nos custos diretos
o Pode incluir energia e serviços públicos (se insignificantes)

Os dados relativos aos custos de um país terceiro representativo adequado devem estar «facilmente
disponíveis». As informações podem ser obtidas de:
•

•

•

34

Demonstrações financeiras disponíveis (VAG, lucro, e despesas gerais) do(s) principal(ais)
produtor(es) no país terceiro representativo do produto objeto do inquérito (necessárias). Os
produtores selecionados devem ser rentáveis, de preferência sem ligações fortes aos
produtores do produto objeto do inquérito no país de exportação, não devendo também receber
subsídios. Se houver dados disponíveis, deve dar-se preferência a dados provenientes de
vários produtores diferentes do mesmo país representativo;
Dados estatísticos sobre os preços de importação para as matérias-primas e a energia. As bases
de dados que podem ser utilizadas são as bases de dados de estatísticas nacionais do país
representativo específico, da Global Trade Atlas (GTA)34, que contenham estatísticas de
importação/exportação de vários países em todo o mundo, etc.;
Informações sobre o custo dos serviços públicos (como a água e a eletricidade, muitas vezes
não importados em quantidades significativas) contidas nos dados estatísticos nacionais do

https://www.gtis.com/gta/
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•

país específico, da Agência Internacional de Energia 35, ou noutro lugar (por exemplo, a base
de dados da Bloomberg);
Estatísticas disponíveis relativas ao custo da mão de obra (Organização Internacional do
Trabalho - OIT) 36 e dados estatísticos nacionais do país específico ou de outro lugar (como a
base de dados da Bloomberg).

Os países sujeitos a distorções não podem servir de países terceiros representativos adequados. Isto
significa que:
•

Não devem ser incluídos na Lista de Restrições à Exportação de Matérias Primas
Industriais da OCDE («Lista da OCDE») 37 relativamente a qualquer fator a ser
comparado;

•

Não devem conter valores distorcidos, como as importações de matérias-primas do
produto em causa de países em que a Comissão tenha estabelecido em regulamentos
anti-dumping e antissubvenções anteriores a existência de dumping ou de subvenções
para as matérias-primas em causa. Em tais casos, os valores distorcidos devem ser
suprimidos.

Os custos sem distorções devem cumprir os seguintes critérios:
•

Devem ser contemporâneos e, idealmente, corresponder totalmente ao PI que deve abranger
um período de 12 meses a terminar o mais tardar 6 meses antes da data de apresentação da
denúncia;

•

Devem ser devidamente ajustados para serem utilizados no mesmo estádio comercial que os
custos reais incorridos.

35

http://www.iea.org/

36

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--en/index.htm
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

37

Guia para a elaboração de uma denúncia anti-dumping - 74
ÍNDICE

