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Como exportar para a União Europeia?
O EU Trade Helpdesk:
Um guia na Internet para ter acesso aos mercados europeus
O que devem os países que são parceiros comerciais da UE fazer para dispor de melhores acessos ao mercado da União
Europeia (UE)? Um bom ponto de partida é o EU Trade Helpdesk da Comissão Europeia, o qual fornece um serviço gratuito
na Internet e inclui todas as regras aplicáveis às importações em vigor na UE, com base numa análise produto a produto e
país a país.
Com uma quota de cerca de 20 % das importações e exportações mundiais, a UE é o maior mercado único
do mundo. A UE precisa dos produtos que importa, quer se trate de produtos intermediários para
vários setores industriais, como os óleos minerais, equipamentos eletrónicos, veículos automóveis e
produtos químicos ou de produtos agrícolas como os frutos, legumes e outros produtos
alimentares. O EU Trade Helpdesk indica as condições de importação em vigor na UE para cada
produto. Informa os exportadores dos países que são parceiros comerciais sobre como beneficiar
de direitos de importação reduzidos e sobre os procedimentos aplicáveis para poder beneficiar
dessas taxas reduzidas nas alfândegas da UE. Este serviço é particularmente útil para as pequenas e
médias empresas e para os exportadores dos países em desenvolvimento, com os quais a UE celebrou
acordos comerciais preferenciais. Embora um número considerável de países de rendimento médio-baixo
beneficie destes acordos preferenciais, os produtos importados têm de cumprir requisitos de importação
específicos. O EU Trade Helpdesk funciona como um ponto único de acesso a essas informações.

Um mercado único sem direitos aduaneiros
A UE é uma União Aduaneira e os seus 28 Estados-Membros formam um território único para efeitos
aduaneiros. Tal significa que não são aplicados direitos aduaneiros às mercadorias que circulam entre
países da UE. No caso dos produtos importados de países terceiros, os países da UE aplicam uma pauta
aduaneira comum. Os bens legalmente importados podem circular livremente no resto da UE, sem
necessidade de controlos aduaneiros suplementares.

Exportação de produtos para a UE
Quando exportam para a UE, as empresas têm acesso a um mercado único de 28 países, com mais de
500 milhões de consumidores. O princípio da livre circulação, que permite que as mercadorias sejam
transportadas e vendidas em qualquer país da UE, constitui a pedra basilar do mercado da UE. Em certa
medida, as legislações nacionais, complexas e variadas, foram substituídas por um único conjunto de
regras europeias, reduzindo os custos e os inconvenientes para as empresas que pretendem vender os
seus produtos noutros países da UE. No caso das mercadorias, o mercado da UE encontra-se já
consideravelmente integrado e harmonizado nos 28 países. No entanto, para que o mercado da UE
funcione de forma eficiente, as empresas têm de respeitar várias regras e concorrer de forma leal. Para
participar no comércio da UE, é necessário conhecer os procedimentos a seguir.
Estes abrangem:




A classificação dos produtos e a seleção do código do produto correto;
O preenchimento de uma declaração aduaneira com os documentos necessários, incluindo um
documento administrativo único, as faturas comerciais, os documentos de transporte, os
documentos de seguro e uma lista volumes;
O cálculo das tarifas e quotas aplicáveis, por exemplo, para os produtos agrícolas, as taxas de
imposto sobre o valor acrescentado e os impostos especiais de consumo em vigor nos países
da UE;




A preparação de um produto para exportação, de modo cumprir os requisitos específicos em
matéria de segurança, saúde, incluindo a saúde animal, embalagem e rotulagem, assim como
as normas de comercialização;
A pesquisa das autoridades nacionais competentes e dos postos de controlo fronteiriço.

EU Trade Helpdesk fornece informações sobre estes processos, com base na atual legislação da UE. Quando não existe
legislação da UE aplicável a um produto específico, aplica-se a lei nacional do país de importação do produto. Neste caso,
devem ser contactadas as autoridades do país de destino do produto.

Acordos comerciais preferenciais e regimes preferenciais
As informações sobre acordos de comércio livre celebrados pela UE com países ou regiões que são
parceiros comerciais preferenciais e sobre regimes unilaterais preferenciais são também parte
integrante do EU Trade Helpdesk, assim como sobre os conjuntos de regras específicas aplicáveis.
Estes acordos incluem os seguintes:




Os Acordos de comércio livre
Os Acordos de Parceria Económica
O Sistema de preferências generalizadas

No caso das importações que beneficiam de um regime preferencial
é importante demonstrar que o produto é. de facto. originário de um
país que beneficia de um regime preferencial. O EU Trade Helpdesk
explica a aplicação das regras de origem e indica quais as provas de
origem necessárias para poder beneficiar de uma tarifa preferencial.
O EU Trade Helpdesk abarca também o direito anti-dumping e, por
conseguinte, indica os direitos adicionais que podem ser
temporariamente impostos em conformidade com as conclusões e
decisões do Comité anti-dumping da UE.

Mapa: Países com os quais a UE celebrou ou está a negociar acordos
comerciais

Dados sobre fluxos comerciais
Se desejar, pode incluir as últimas estatísticas no seu plano de atividades. O EU Trade Helpdesk
apresenta os fluxos comerciais recentes na secção «estatísticas». Mostra os fluxos comerciais totais ou
por grupo de produtos, em valor e em quantidade, existentes entre os vários países e a UE como um
todo, ou em cada um dos países da UE. Esses dados estão disponíveis a partir de 2002 em diante e
podem ser exportados para folhas de cálculo Excel.

Como começar a utilizar o EU Trade Helpdesk?
Para poder utilizar o EU Trade Helpdesk, precisa de um computador ou de um telefone inteligente e tem
de ter acesso à Internet. Uma vez estabelecida a ligação à Internet, pode pesquisar dados no sítio Web.
O serviço é prestado pela Comissão Europeia e foi especificamente criado para os países que são
parceiros comerciais da UE. A maioria das informações está disponível em inglês, francês, espanhol e
português. A utilização do serviço é gratuita.
Necessita de informações complementares? Contacte-nos através do nosso sítio Web:
tradehelpdesk.europa.eu/contact/write-to-us ou através das redes sociais:
https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_en ou siga o EU Trade Helpdesk no Twitter:
@Trade_EU
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