GUIA DE IMPORTAÇÃO
PORTUGAL

Conheça o serviço WORLDWIDE IMPORT da
DHL Express Portugal
Com o nosso produto DHL Express Worldwide Import, pode receber envios de mais de 220 países e
territórios do mundo, mais do que qualquer outra empresa de transporte expresso internacional
pode oferecer.
Além disso, os clientes de Portugal podem, por exemplo, solicitar um envio da China não apenas para
Portugal, mas também para outros destinos. A isto chamamos “envio de país terceiro”. Sem
necessidade de envolvimento de intermediários ou distribuidores locais em qualquer fase do
processo. Tem controlo total e pode gerir todos os aspetos das suas importações de uma forma
simples.
Se precisar de um envio mais rápido, o nosso serviço DHL Express 12:00 está disponível na
importação, bem como o nosso Serviço de Importação DHL Economy Select para envios menos
urgentes em toda a Europa.
Pode solicitar a importação de um envio de outro país, a ser entregue em Portugal ou em qualquer
outro país de destino, usando as nossas soluções eletrónicas. Ser-lhe-á atribuído um número de
conta, uma fatura na moeda local (euro) e um preço fixo, o que significa que saberá exatamente
quanto irá pagar, sem precisar de prever flutuações cambiais.

Principais vantagens em importar com a DHL:
 Disponível em mais de 220 países e territórios.
 Compromisso de entrega porta a porta.
 Disponível para encomendas e documentos.
 Inclui desalfandegamento aduaneiro.

 Possibilidade de entrega garantida às 12:00
horas dependendo do Código Postal.
 Opção de serviço para país terceiro (entrega
noutro país que não o da conta).

 Seguimento on-line em tempo real.

 Fatura numa única moeda.

 Conta única para ser usada em qualquer parte

 Peso máximo por envio: 3.000 kgs.
 Tempo de trânsito estimado: o próximo dia útil

do mundo.
 É aplicado, geralmente, como INCOTERM o
CPT ou o FCA, ou seja, o proprietário da conta
de importação será responsável por todas as
despesas de transporte e despesas aduaneiras.

dentro da mesma zona e 2 dias para as origens
do resto do mundo.
 Ferramentas de e-commerce e gestão de envio
disponíveis.

Uma importação dentro da UE muitas vezes é um processo mais facilitado,
mas quando faz importação de países fora da UE existem outros requisitos.
Conheça as 10 considerações a ter em conta para ter sucesso
nas suas importações fora da UE.

Pretende saber mais informações sobre importação? Contacte a DHL Express

10 considerações a ter em conta para ter
sucesso nas suas importações fora da UE
1

Conhecer os procedimentos relacionados com a segurança dos produtos, padronização
técnica, embalagem e rotulagem, que protegem os direitos dos consumidores. Para
importações que necessitam de atender requisitos específicos relacionados com a marcação
CE, controlo de qualidade comercial, propriedade intelectual, entre outros.

O regime aduaneiro que se aplica ao seu negócio dependendo dos produtos e/ou país de
origem/destino dos mesmos e dos INCOTERMS acordados.
INTERNO

REGIMES
ADUANEIROS

TRÂNSITO
EXTERNO

ENTREPOSTOADUANEIRO

2

REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
EXPORTAÇÃO

ARMAZENAGEM

ZONAFRANCA

IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA

UTILIZAÇÃO ESPECIFICA
DESTINOESPECIAL

INTRODUÇÃO LIVRE PRÁTICA
(Importação definitiva)
ACTIVO

APERFEIÇOAMENTO
PASSIVO

É importante saber em que regime transita a sua mercadoria porque disso dependerá a
identificação dos requisitos que deverá cumprir.
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Em qualquer operação de comércio internacional, é necessário conhecer os direitos e
obrigações de cada uma das partes, especificados nos INCOTERMS, nome dado às regras da
Câmara de Comércio Internacional para a interpretação de termos comerciais de contratos de
compra e venda internacionais. Definem-se como normas sobre as condições de entrega das
mercadorias.
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Código TARIC da mercadoria, um código harmonizado que permite que a alfândega identifique
a mercadoria sobre a qual se aplicam os regulamentos e tarifas específicas. Pode verificá-los
através do site http://pauta.portaldasfinancas.gov.pt/.
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Limitações a serem consideradas. É importante saber se o seu produto está sujeito a alguma
delas. Podem ser:
 Contingentes: barreiras quantitativas estabelecidas pelos governos ou mercados. São limites
ou cotas para a quantidade de produto a importar.
 Direitos: são barreiras fiscais que estabelecem uma taxa a pagar durante o processo de
nacionalização num país ou mercado único.
 Barreiras Administrativas: permissões, licenças, normas de qualidade do produto, controlos
alfandegários (sanitário, farmacêutico, SOIVRE, etc.)
 Para mais informação visite http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

Pretende saber mais informações sobre importação? Contacte a DHL Express
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Custo final do produto em Portugal. Quando importamos um produto, é essencial conhecer o
custo final do mesmo.
Conheça as fórmulas de cálculo:
 Valor Aduaneiro = valor da mercadoria + valor do transporte + seguro (caso exista)
 Valor Tributável = valor aduaneiro + despesas optativas + valor dos direitos

Direitos e impostos em Portugal. Os direitos são devidos para todas as mercadorias importadas
com valor superior a 150 Euros. O IVA é exigido a todas as mercadorias com valor superior a 22
euros. Na maioria aplica-se 23%, mas algumas mercadorias podem ter taxas reduzidas, se
devidamente comprovadas. No entanto, certos produtos podem estar sujeitos a direitos
adicionais, como os incluídos nas medidas antidumping. Existem outros impostos especiais
sobre o consumo (IEC) para certos bens, como álcool, perfumes e tabaco.
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Cálculo do custo final de uma importação. Exemplo: Valor dos Direitos = 10%
1

VALOR CIF DA MERCADORIA
760€

2

DIREITOS
76€

3

IVA
192,28€

4

CUSTO TOTAL
1.028,28€

VALOR DA MERCADORIA
600€

9

10

TRANSPORTE
100€

VALOR CIF DA MERCADORIA
760€

VALOR CIF DA MERCADORIA + DIREITOS
760€ + 76€ = 836€

VALOR DA MERCADORIA
E

8

+

600€

+

TRANSPORT

+

+

SEGURO
60€

x

DIREITOS
10%

x

IVA
23%

SEGURO
60€

+

DIREITOS
76€

+

IVA
192,28€

100€

Aplicação de acordos comerciais. A União Europeia assinou um grande número de acordos
comerciais preferenciais com países ou grupos de países, cujo objetivo é a redução total ou
parcial dos direitos aduaneiros. Para se qualificar para este tratamento preferencial, deve ser
apresentada às autoridades aduaneiras do país de destino uma prova de origem.

Documentação para a importação.
Obrigatórios
Faturas comerciais ou pro-formas
Carta de porte

Outros documentos
Certificados
Autorizações, etc.

Logística. A contratação de um serviço de logística deve estar sujeita aos seguintes fatores:
 Infraestrutura no país de origem
 Serviços aduaneiros no destino
 Tipo de transporte que é necessário de acordo com o volume, rapidez e origem: marítimo,
rodoviário ou aéreo.

Pretende saber mais informações sobre importação? Contacte a DHL Express

