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A entrada nos mercados externos é, ao mesmo tempo, uma necessidade e 
uma oportunidade. É uma necessidade porque o mercado nacional tem vindo a  
contrair-se  em consequência do ajustamento da economia portuguesa e é cada 
vez mais vulnerável a concorrentes de todas as partes do mundo que competem 
tanto pelo preço como pela diferenciação. Porém, é uma enorme oportunidade 
pela dimensão (99,6 por cento da economia mundial está “lá fora”), pelo engenho 
das empresas portuguesas dos mais variados setores, que já provaram que é possí-
vel seduzir os mercados externos, e porque a localização portuguesa é privilegiada 
em pelo menos duas dimensões – integração na maior comunidade económica do 
mundo e ligação afetiva e cultural ao mundo lusófono que já representa perto de 
quatro por cento da economia mundial.  

Um dos grandes sucessos da União Europeia (UE) foi a criação de um vasto mer-
cado único, onde coabitam mais de 450 milhões de consumidores. Para além da 
Europa, a crescente onda de globalização, caracterizada pela redução de barreiras 
alfandegárias e de custos de transporte, comunicação e informação, permitiu a 
criação de quasi in)ndáveis oportunidades no comércio internacional. Não obs-
tante, para muitas pequenas e médias empresas (PME), as fronteiras do mercado 
nacional continuam a representar uma barreira relevante a transpor, aquando da 
consideração da expansão para novos mercados geográ)cos. Estimativas recen-
tes indicam que só 1/5 das PME europeias exportam os seus produtos/serviços e 
apenas três por cento daquelas possuem subsidiárias, )liais ou joint ventures no 
estrangeiro1.  

Num mundo cada vez mais globalizado, as PME precisam de reduzir a sua 
dependência dos mercados domésticos. Por outro lado, existe uma relação 
direta entre o processo de internacionalização e o aumento da performance  
económico-)nanceira das PME. As atividades internacionais reforçam o crescimento 
orgânico, aumentam a competitividade e criam condições para a sustentabilidade 
a longo prazo das empresas. As PME são a espinha dorsal da economia euro-
peia, pelo que é da sua capacidade de alargar a presença nos mercados externos 

Sumário executivo
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que depende a retoma do crescimento na UE. É fundamental que consigam, em 
particular, explorar as oportunidades resultantes do crescimento das economias 
emergentes. Neste contexto, ajudar as PME a internacionalizar é, entre outros, 
uma tarefa de interesse público, residindo aqui uma das principais motivações 
para a edição do presente manual.

As empresas devem começar pela identi)cação prévia das fases ou estádios 
da sua atividade internacional e de)nir as motivações que as levam a atuar nos 
mercados externos. A mais comum é o acesso a novos mercados, mas pode tam-
bém ser o reforço de redes de cooperação, até com empresas vizinhas, o acesso 
a matérias-primas e recursos humanos ou o acesso a competências tecnológicas.

A seguir, devem selecionar os negócios a internacionalizar, os países de destino 
e os modos de entrada. A presença nos mercados pode fazer-se através de diver-
sos modos, como a exportação, relações contratuais e investimento direto que 
permitem a uma vasta gama de empresas de diferentes dimensões e setores de 
atividade encontrar um modo e)ciente de entrar noutros mercados. A opção por 
um destes modos admite, assim, diferentes níveis de controlo, risco, investimento 
e rentabilidade. 

A primeira abordagem aos mercados externos faz-se habitualmente através 
de exportações. O processo de internacionalização via exportações constitui um 
processo de aprendizagem poderoso para, posteriormente, adotar formas de 
internacionalização mais so)sticadas e arriscadas, porque permite custos mais 
baixos de operação inicial, menos riscos e a obtenção de lucros mais elevados2.

Os modos contratuais possibilitam a redução do risco e do investimento ini-
cial, devido à parceria com empresas locais, através da disponibilização de ativos 
intangíveis (patentes, know-how, marcas, entre outros) em troca da cobrança de 
direitos (royalties). 

O investimento direto requer uma análise de viabilidade que pondere o ambiente 
político, legal, económico, social e cultural do país de destino. As escolhas entre 
a aquisição e o investimento de raiz (green !eld), assim como a possibilidade  
de associação a outra empresa (joint venture), contribuem para a diversidade de 
alternativas associadas ao investimento direto.

Não existem soluções únicas nem sequências pré-de)nidas, assim como não 
é possível eliminar todos os riscos associados à internacionalização. Porém, a 



partilha de experiências, o associativismo e o conhecimento de instrumentos alternati-
vos podem reduzir custos e riscos e permitir um processo de progressiva aprendizagem 
e rendibilidade.

Para além da de)nição da estratégia de internacionalização é necessário conceber o 
plano de marketing internacional, tentando conciliar duas forças opostas: localização e 
globalização. A primeira sugere a necessidade de maior adaptação dos produtos/servi-
ços ao mercado local, enquanto a segunda incentiva a uniformização e a produção de 
grandes séries com vista à harmonização do mercado global.

Este guia visa facilitar o caminho da expansão das empresas aos mercados externos, 
com destaque para as PME, que aceitem enfrentar esse desa)o. Para além da sugestão 
de pistas de diagnóstico de oportunidades e de modos de desenvolvimento da ativi-
dade no exterior, apresentamos a experiência de 19 empresas que já desbravaram os 
caminhos da internacionalização. Estas empresas são maioritariamente PME, de diferen-
tes setores de atividade, ilustrando uma enorme diversidade de mercados e modos de 
entrada. Esperamos que este texto, que procuramos manter o mais breve possível, possa 
ser, mais que uma ferramenta de trabalho, uma fonte de inspiração.

1OECD, (2009), “Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation”, Report by the OECD Working Party 
on SMEs and Entrepreneurship, OECD.
2Kelly, Phil (2009), “International Business and Management”, Hampshire: Cengage Delmar Learning, & 
Root, Franklin (1998), Entry Strategies for International Markets, Jossey-Bass, São Francisco, p. 54.
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Introdução 

Na história recente da economia portuguesa não houve outro período em que 
o acesso aos mercados externos, sobretudo para lá da União Europeia, fosse mais 
imperioso. Para a maioria das empresas nacionais, aproveitar as oportunidades da 
globalização é, hoje, bem mais importante do que defender a posição adquirida no 
mercado português, pois disso depende a sua sustentabilidade.

A globalização é o “fenómeno de interdependência de mercados e produtores de 
diferentes países; processo de criação de um mercado mundial”1. Adicionalmente, 
o reforço de novos canais de comunicação, como a internet, faz com que a cir-
culação de informação seja cada vez mais rápida. Assim, a distância entre países, 
pessoas e empresas começa a ser cada vez mais inXuenciada pela circulação de 
informação. Por isso, a globalização corresponde, em simultâneo, a um Mundo 
que encolheu e a um Tempo que acelerou2. Entre 2000 e 2012, o grau de abertura 
da economia portuguesa (importações mais exportações em percentagem do PIB), 
segundo dados do INE, cresceu de cerca de 69 para 78 por cento.

Os mercados estão mais abertos e competitivos, tornando cada vez mais glo-
bais as pressões de várias naturezas (económicas, )nanceiras, ambientais, sociais 
e tecnológicas) com que as empresas se defrontam. Assim, torna-se imperativo 
encarar estas pressões a uma escala global. Por outro lado, para muitas atividades, 
a dimensão relevante para análise dos desa)os é a regional (multipaís) e não a  
global – localização versus globalização3.

Todos estes fatores inXuenciam a decisão de internacionalização. É um desa)o 
complexo que absorve recursos )nanceiros e humanos, que não deve ser uma res-
posta a um insucesso pontual no mercado nacional, ou à disponibilidade de recursos 
)nanceiros abundantes. A entrada em novos mercados deve ter um propósito de 
aproveitamento de vantagens exploradas no mercado nacional ou noutros merca-
dos4. Além disso, a expansão da empresa pode também ter por base o acesso a 
recursos e/ou ativos estratégicos5.

INTRODUÇÃO
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Graças à diversidade de modos de entrada a presença nos mercados exter-
nos tem vindo a tornar-se acessível também a empresas de menor dimensão. 
Os primeiros países de destino e as primeiras experiências de faturação nesses 
mercados constituem opções de expansão que facilitam a expansão ulterior para 
novos mercados e o avanço para modos de entrada mais exigentes. Quando 
as empresas desenvolvem atividades com valor acrescentado nos países de des-
tino, geralmente com aquisição de ativos e criação de postos de trabalho locais, 
tornam-se empresas multinacionais (EMN)6. À medida que as empresas portugue-
sas reforçam a sua posição como exportadoras, atingem níveis de atividade que 
justi)cam a passagem a modos de presença mais avançados como as relações 
contratuais ou o investimento direto, originando a sua transformação em EMN, 
obrigando a empresa a adaptar a sua estratégia e estrutura às novas condições.

A multinacional, as suas subsidiárias e as entidades locais com quem coopera 
através de acordos contratuais de longo prazo – constituem o sistema empre-
sarial global7. As decisões tomadas dentro deste sistema criam um modelo de 
transferência de informação, tecnologia, recursos, e produtos, dentro do sistema 
e fora, com os stakeholders da empresa. 

O planeamento estratégico da internacionalização das empresas multinacio-
nais deve seguir as mesmas etapas de uma empresa doméstica. No entanto, a 
complexidade desta decisão aumenta devido aos seguintes fatores: (1) )loso)a e 
estratégia global da empresa, (2) transferência de informação, (3) recursos, e (4) 
apoio à tomada de decisão.

No processo de tomada de decisão os gestores seguem a estratégia de)nida 
pela empresa, que se deve traduzir em objetivos quanti)cados. Assim, as estra-
tégias de internacionalização devem ser coerentes com a estratégia e objetivos 
da empresa, a )m de otimizar as suas competências. Outro fator que inXuencia a 
estratégia de internacionalização é a transferência de informação. Neste caso, as 
subsidiárias das empresas multinacionais podem fornecer informações relevantes 
para a seleção de mercados, escolha de produtos e modos de entrada e expansão 
internacional.

A nível dos recursos, uma empresa multinacional tem de considerar a sua capa-
cidade existente ao nível da produção, logística, e marketing. Esta capacidade 
pode indicar que a exportação ou um modelo misto de exportação/ investimento 
direto é mais rentável. Por último, uma multinacional pode obter inputs valiosos 
ao nível da função, produto e geogra)a para apoiar a tomada de decisão numa 
nova estratégia de entrada.
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Introdução 

Ao longo do tempo, e à medida que a empresa se torna cada vez mais global, a 
sua estrutura evolui por forma a adaptar-se às mudanças internacionais. A questão 
central prende-se com a subdivisão ao nível operacional, isto é, se a multinacio-
nal pretende organizar-se por função (por exemplo: produção, recursos humanos, 
marketing), produto (produto 1, produto 2, etc.), geogra)a (por exemplo: Europa, 
América Latina e África), ou uma mistura destas.

O planeamento de uma estratégia de internacionalização deve, então, ser um 
processo interativo envolvendo gestores de nível nacional, regional e da empresa. 
Neste contexto, a partilha do poder decisivo é importante e necessário para obter 
contributos a vários níveis (funcional, do produto e da região). A internacionalização 
deve ser encarada como um processo complexo com oportunidades e desa)os dis-
tintos que permite potenciar o crescimento económico de uma empresa.

Este guia pretende contribuir para a difusão de boas práticas de internacionali-
zação das empresas portuguesas e para a redução dos riscos associados à entrada 
em novos mercados. Não se pretende dar uma resposta única a cada desa)o que as 
empresas enfrentam na escolha de produtos, mercados e modos de entrada, mas 
apresentar pistas baseadas na experiência anterior de empresas que percorreram 
caminhos semelhantes.

A estrutura do guia combina a integração teórica com a exploração de casos de 
empresas com experiências de internacionalização relevantes. Para o efeito, foram 
selecionadas 19 empresas, maioritariamente PME, de diferentes setores de ativi-
dade e com presença em diferentes países. Com base nestes casos, pretende-se, 
disponibilizar, sobretudo às PME, um instrumento que permita uma melhor com-
preensão sobre o processo de internacionalização. Estes casos de estudo permitem 
ainda identi)car vantagens competitivas e, na generalidade dos casos, posições 
duradouras de relevo no mercado nacional e internacional.

O processo de internacionalização vai ser apresentado em oito capítulos. O pri-
meiro capítulo efetua uma avaliação prévia à decisão de expansão, focando-se 
na motivação e decisão de internacionalizar. Seguidamente, o Capítulo 2 discute 
as questões centrais das decisões de internacionalização: que negócios interna-
cionalizar, para onde e como, isto é, que modos de operação escolher para atuar 
internacionalmente. O Capítulo 3 centra-se na escolha dos mercados de destino 
em função dos produtos selecionados para a entrada nesses mercados. 

Nos capítulos seguintes (4, 5, e 6 respetivamente) são analisados os diferen-
tes modos de entrada: exportação, investimento direto e modos contratuais. 
Apresentadas as formas de internacionalização, )ca a questão de qual o método 
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mais indicado para a empresa iniciar o processo. Com o intuito de facilitar a 
escolha da forma de entrada foi desenvolvido – no Capítulo 7 – uma compa-
ração entre as três formas. A seguir, no Capítulo 8, é desenhado o plano de 
marketing internacional e sublinhada a importância da reavaliação continuada da 
estratégia de expansão. Por )m, a conclusão do processo de internacionalização 
termina o manual com uma síntese das principais etapas a seguir no plano de  
internacionalização, incluindo uma breve análise sobre estratégias de desenvolvi-
mento e/ou de saída.

1 http://www.infopedia.pt/, Infopédia, Porto Editora, 2003-2013.
2 Simões (1996).
3 (1) Ghemawat, P. (2001), “Distance still matters”, Harvard business review. (2) Rugman, A. 
& Verbeke, A. (2003), “Regional and global strategies of multinational enterprises”, Conference 
on Emerging Frontiers in International Business Research, (3) Ghemawat, P. (2007). Why the world 
isn’t "at. Foreign Policy.
4 Esperança, (2001). Disponível em: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=307
5 Dunning J. & Lundan, S. (2008), Multinational enterprises and the global economy (2nd Edition). 
Edward Elgar Publishing.
6 Buckley, Peter J. & Casson, Mark (2002), The future of the multinational enterprise (25th Anniversary 
Edition), Palgrave Macmillan.
7 Root, Franklin (1994), Entry strategies for international markets, Lexington Book, Nova Iorque.
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Processos de internacionalização: perspetivas e motivações

PERSPETIVAS E 
MOTIVAÇÕES

Capítulo 1

A internacionalização 
como processo

A TIMWE é uma empresa de con-
teúdos para telefones móveis, fundada 
em 2002. Foi criada por dois sócios 
portugueses com o apoio de capi-
tal holandês. Em 2003, para reduzir a 
sua dependência face aos operadores 
móveis nacionais, a empresa pesquisou 
oportunidades de negócio e iniciou ati-
vidades na América Latina. Em 2005, 
abriu o primeiro escritório no estran-
geiro, na Colômbia. A partir de então, 
encetou um rápido processo de expan-
são internacional. Em 2007, cerca de 70 
por cento do volume de negócios tinha 
sido obtido no estrangeiro. Em 2011, 
o capital era totalmente português e a 
empresa tinha escritórios em 25 países, 
do Chile a Hong-Kong e da Turquia e do 
Cazaquistão ao Brasil e a Moçambique, 
tendo faturado no estrangeiro 97 por 
cento do seu volume de negócios de 
281 milhões de euros1. 

Este é um caso excecional de uma 
empresa com um rápido crescimento 
internacional. A TIMWE constitui um 

bom exemplo de uma Born Global: 
um novo tipo de empresa que, num 
reduzido espaço de tempo após o seu 
nascimento, obtém uma parte signi)-
cativa dos seus inputs e do seu volume 
de negócios em múltiplos países2. 

A sua internacionalização tem um 
padrão muito diferente do observado 
na grande maioria das PME portugue-
sas, onde a atuação internacional tende 
a surgir após um amadurecimento da 
empresa, assente em atividades no 
mercado interno. Também a geogra-
)a da internacionalização seguiu uma 
sequência pouco comum, com a ins-
talação de escritórios na Colômbia 
e na Argentina, quando para a  
maioria das empresas portugueses  
a internacionalização se tem iniciado 
em países próximos geográ)ca ou 
psicologicamente.

No entanto, apesar da sua rapidez e 
de um padrão geográ)co pouco habi-
tual, a internacionalização da TIMWE 
não deixa de con)gurar um processo. 
De fato, as empresas não se interna-
cionalizam de um fôlego, de uma vez 
por todas. Mesmo empresas com um 
modelo de negócio como o da TIMWE 
não começam imediatamente a atuar 
em todo o mundo. 

A velocidade de internacionalização 
é condicionada por um conjunto de 
fatores internos e externos à empresa, 
que vão desde os recursos existentes 
até à capacidade de estabelecer rela-
ções e de divulgar a proposta de valor 
da empresa em outros mercados. Por 
isso, a internacionalização empresarial 
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Capítulo 1

expressa-se — no tempo, no espaço e 
no modo de atuação — através de pro-
cessos de internacionalização..

Os principais riscos e obstáculos 
de uma forte expansão 

internacional: TIMWE
Sempre acreditámos que as empresas deste ramo que não se 
tornassem globais ou fracassavam ou seriam adquiridas, por 
isso começámos desde cedo a internacionalizar, seguindo o 
lema “Think Global, Act Local”, que se tem provado bem 
sucedido. Claro que nesse caminho, como em tudo na vida, 
houve riscos e desa!os a ultrapassar.

A TIMWE é uma empresa fornecedora de soluções mobile para marketing, entretenimento 
e pagamentos móveis, a operar em mais de 75 mercados de cinco continentes, através 
de 26 escritórios, com forte presença na América Latina e em rápida expansão em África,  
Ásia-Pací!co e Médio Oriente. Numa estratégia enfocada em mercados emergentes, 
impulsionámos a internacionalização com a abertura de escritórios na Colômbia e na Argentina, 
em 2005. A nossa cultura é, e sempre foi, de empresa multinacional e os resultados espelham 
isso (menos de cinco por cento das receitas em Portugal).

No entanto, apesar das evidentes vantagens, a internacionalização implica ultrapassar alguns 
desa!os. Um dos primeiros prende-se, inevitavelmente, com a capacidade de entender as 
realidades, línguas e culturas dos vários países, bem como as suas necessidades. Este ponto 
leva a outros inerentes, como a capacidade de recrutar bom talento local e a necessidade 
constante de viajar, para conhecer bem os mercados e apoiar os vários escritórios. 

Outras di!culdades a considerar são a adaptação às legislações locais, por vezes obrigando à 
criação de empresas, e o fato de se trabalhar com várias moedas, o que pode traduzir-se em 
maior risco cambial e tributário. Quanto a estes, o mais crítico é ter um bom aconselhamento 
e suporte ao nível legal e !scal. 

Felizmente, a determinação, experiência e qualidade das equipas locais, sempre apoiadas pela 
incansável equipa em Lisboa, têm-nos permitido ultrapassar estes desa!os com soluções que 
acabam por trazer valor acrescentado à TIMWE e, claro, aos nossos clientes, assim como retirar 
lições que vão sendo posteriormente aplicadas na abertura de novos mercados.

Diogo Salvi
CEO da TIMWE
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Competências, relaciona-
mentos e aprendizagem 
na internacionalização

 Atuar internacionalmente envolve 
designadamente dois tipos de di)cul-
dades: ser estrangeiro (foreignness); 
e não conhecer as redes de relacio-
namentos e de negócios relevantes 
(outsidership)3. Consequentemente, é 
fundamental que as empresas dispo-
nham de competências distintivas e 
recursos que lhes permitam ultrapassar 
aquelas di)culdades. Além disso, deve 
haver uma preparação especí)ca para 
o arranque da internacionalização, pro-
curando conhecer mercados, potenciais 
parceiros e condições de atuação. 

Nada substitui, porém, a experiência 
real, concreta, de desenvolver negócios 
no estrangeiro. Esta é essencial para 
desencadear processos de aprendiza-
gem: as empresas vão reforçando a 
sua atuação no estrangeiro à medida 
que vão acumulando experiência inter-
nacional e vão aprofundando o seu 
conhecimento sobre as condições de 
atuação em vários contextos. 

A internacionalização está, assim, 
estreitamente ligada à aprendizagem 
experiencial relativa às condições de ne- 
gócio em diferentes países e redes de 
relacionamentos. A análise dos com- 
portamentos próprios e de outras em- 
presas desempenha um papel relevante.  
No entanto, uma adequada prepara-
ção, tanto no plano da identi)cação das 
competências distintivas e debilidades 
da empresa, como na recolha de infor-
mação sobre as condições existentes 

nos países de destino, constitui um ele-
mento diferenciador entre sucesso e 
insucesso da internacionalização. 

A preocupação dos gestores em 
reduzir a perceção de risco continua a 
ser uma vertente essencial para de)nir 
padrões e ritmos de internacionaliza-
ção, não obstante a globalização ter 
feito o mundo encolher e o tempo ace-
lerar4. Além disso, para muitas PME, a 
distância continua a ser um obstáculo: 
¾ das PME exportadoras dos países da 
UE estão focalizadas basicamente em 
mercados de outros Estados Membros, 
e não em mercados fora da EU5.  

O processo de internacionalização 
pode ser encarado segundo quatro 
perspetivas: (1) evolução do posicio-
namento multimercados da atividade 
da empresa; (2) desenvolvimento, 
extensão e recon)guração de redes 
de negócios internacionais; (3) evo-
lução do investimento em ativos no 
estrangeiro, através da criação e/ou da 
aquisição de empresas e do desenvol-
vimento destas; e (4) ampliação e/ou 
aprofundamento dos recursos inter-
nacionais que a empresa controla ou a 
que tem acesso e da base de compe-
tências da empresa. Para as empresas 
mais internacionalizadas, todas estas 
quatro perspetivas estão interrelacio-
nadas. Mesmo para empresas apenas 
exportadoras, existem relações entre 
elas, especialmente entre (1), (2) e (4).

Um bom exemplo é o da empresa 
açoriana de comercialização de pes-
cado São Miguel6, em que a evolução 
do per)l geográ)co das exportações foi 



23

Capítulo 1

fortemente inXuenciada por contatos 
sociais e de negócios do fundador da 
empresa. Além disso, as experiências 
de negócio internacional reforçaram 
a base de conhecimentos da empresa, 
traduzindo-se por exemplo na capa-
cidade de selecionar atum com as 
características especí)cas para utiliza-
ção culinária (sushi) requeridas pelo seu 
cliente japonês7.

Embora o nosso foco seja na proje-
ção externa das empresas portuguesas, 
será importante ter em conta que a in- 
ternacionalização é um processo sisté- 
mico que começa, muitas vezes, através  
do estabelecimento de relações com  
parceiros estrangeiros no próprio país. 

O acesso a conhecimentos produti-
vos, comerciais e organizacionais junto 
de parceiros estrangeiros (através de 
joint ventures, de contratos de licença 
ou mesmo de subcontratação) pode 
ser decisivo para o desenvolvimento 
de aprendizagens que conduzem à 
subsequente entrada da empresa em 
mercados internacionais. Por exemplo, 
a experiência do grupo de distribuição 
Jerónimo Martins na Polónia não pode 
ser desligada das relações que o grupo 
estabeleceu em Portugal, ao longo do 
tempo, com parceiros como a Unilever, 
a Delhaize ou a Ahold8. 

Também para a empresa farma-
cêutica Bial, a experiência de atuação 
como licenciado de empresas estran-
geiras em Portugal foi relevante para 
a decisão de recorrer ao licenciamento 
para difundir o seu medicamento 

antiepilético Zebinix em vários merca-
dos internacionais. 

Em outras situações, são relações 
comerciais estabelecidas no mercado 
doméstico com empresas multinacio-
nais que funcionam como alavancas de 
internacionalização. Assim, a interna-
cionalização da Simoldes, fornecedor 
de componentes em metal e plástico 
para a indústria automóvel, teria sido 
muito mais lenta e difícil sem a expe-
riência de relacionamento iniciada em 
Portugal nos anos 80 do século pas-
sado, no âmbito do projeto Renault, 
que permitiu a criação no nosso país  
de uma operação integrada de fabrico 
de automóveis..
Perspetivas do processo 
de  internacionalização

A visão da internacionalização como 
processo reXete-se nomeadamente na 
identi)cação de fases ou estádios no 
desenvolvimento da atividade interna-
cional das empresas. 

A literatura sobre negócio internacio-
nal sugere a identi)cação de seis fases: 
consciencialização, interesse (obten-
ção de informação sobre potenciais 
mercados e estabelecimento de conta-
tos), ensaio (exportação experimental 
para um distribuidor em determinado 
país), exportação regular, estabeleci-
mento de )lial comercial e produção 
no estrangeiro9. 

Por exemplo, aplicando esta perspe-
tiva à atividade vinícola, observamos 
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que enquanto grande parte dos pro-
dutores portugueses está na primeira 
fase, a Cooperativa de Borba está na 
quarta, a José Maria da Fonseca está 
na quinta e a Dão Sul ou a Sogrape 
na sexta. Não existe, porém, nenhuma 
garantia de que o desempenho empre-
sarial vá necessariamente melhorando 
à medida que se transita de um estádio 
para outro.

A noção de processo de internacio-
nalização pode ser também encarada 
numa lógica geográ)ca ou numa lógica 
de evolução dos modos de operação 
num país ao longo do tempo. 

Em termos geográ)cos, a interna-
cionalização tende a seguir uma lógica 
de círculos na água, começando por 
países mais próximos, quer geográ)ca 
quer psicologicamente, estendendo-se 
gradualmente a países mais distantes 
(Figura 1). 

Este fato está estreitamente asso-
ciado a três aspetos acima referidos: o 
papel da distância, a perceção de risco 

(assumida como superior em países 
mais distantes e menos “familiares”) e 
a aprendizagem, designadamente entre 
países de blocos regionais e culturais10. 

A análise da internacionalização 
das empresas portuguesas indica cla-
ramente a existência de dois grandes 
eixos de internacionalização: um cor-
responde ao vetor geográ)co, expresso 
nomeadamente no fato de a Espanha 
ter sido, nos últimos quinze anos, 
o principal destino das exportações 
portuguesas (o peso deste vetor ate-
nuou-se nos últimos quatro anos em 
resultado da crise); o outro eixo respeita 
à perceção de proximidade linguística, 
histórica e psicológica com os países de 
expressão portuguesa, nomeadamente 
os maiores (Brasil e Angola)11.

Curiosamente, mesmo no caso de 
Born Globals, a proximidade psicológica 
não deixa de jogar, a par com o per)l 
das redes de relacionamento dos fun-
dadores, um papel relevante, expresso 
nomeadamente na penetração no 
Brasil por parte de novas empresas de 
base tecnológica12. Importa ressaltar, 
no entanto, que, por vezes, essa per-
ceção de proximidade é enganadora, 
como sucede no caso Portugal-Brasil, 
conduzindo a um menor cuidado na 
preparação do movimento de inter-
nacionalização e, consequentemente, 
a insucessos na internacionalização. Isto 
corresponde ao que se designa como o 
“paradoxo da distância psíquica”. 

O caso da Jerónimo Martins, que 
entrou no Brasil através da aquisição 
dos Supermercados Sé, constitui um 

Figura 1. Per)l geográ)co do processo 
de internacionalização
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bom exemplo da insu)ciente atenção 
às diferenças nos sistemas de distribui-
ção entre Portugal e o Brasil, que se veio 
a revelar desastroso para a empresa 
portuguesa13.

 A outra perspetiva tem a ver com o 
fato de os modos de operação usados 
num determinado país se poderem ir 
alterando ao longo do tempo. Tal alte-
ração pode resultar de fatores diversos, 
frequentemente interligados. Três deles 
são especialmente relevantes: (1) o 
desempenho anterior; (2) a aprendiza-
gem sobre os mercados e os parceiros; 
e (3) a alteração das condições contex-
tuais do negócio. 

“Em equipa que ganha não se 
mexe”: este aforismo futebolístico é, 
muitas vezes, usado, mesmo que impli-
citamente, pelos gestores. Todavia, se a 
perceção de resultados negativos pode 
conduzir a repensar as operações num 

dado país (por exemplo, a substituir o 
distribuidor local ou mesmo a terminar 
as operações), a perceção de resul-
tados positivos pode levar também a 
uma alteração do modo de atuação: 
por exemplo, passando de exportações 
para )liais comerciais. 

A empresa de vestuário Salsa decidiu 
abrir este ano a primeira loja própria 
em Marrocos, após a experiência ante-
rior de exportação para distribuidores 
neste país14. A conjugação dos dois 
primeiros fatores tem levado frequen-
temente a um processo gradual de 
aprofundamento da atividade num 
país, no quadro daquilo que foi desig-
nado como a “cadeia de investimento”, 
isto é, um processo de gradual reforço 
do empenhamento na atuação num 
determinado país. 

Na Figura 2 apresentam-se várias tra-
jetórias possíveis para este processo. 

Exportação
ocasional

Exportação
regular

Filial a
100%

Contrato de
licença

Joint Venture

Tempo

Envolvimento
dos recursos

Conhecimento do Mercado

Conhecimento 
reduzido

Perceção de 
oportunidades por 

locais

Insu/ciente domínio 
especí/co dos 
mercado locais

Conhecimento do 
mercado local

Figura 2. Modos de operação e conhecimento dos mercados15
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Para além dos aspetos tempo e 
conhecimento do mercado referidos 
nessa "gura, poder-se-ia acrescentar o 
vetor controlo: por vezes, tal processo é 
fortemente in#uenciado pelo desejo de 
reforçar o controlo sobre as operações 
no estrangeiro. Importa, no entanto, 
fazer duas advertências a este respeito. 

Em primeiro lugar, as possibilidades 
de evolução do processo de interna-
cionalização são condicionadas, como 
adiante veremos mais em detalhe, pelos 
tipos de atividade e pelos modelos de 
negócio seguidos pelas empresas16.  
Se uma empresa como a Parfois, 
empresa portuguesa de acessórios 
atuando em múltiplos países, adota 
um modelo de negócio assente no 
franchising, a ideia de alteração do 
modo de operação em consequência 
do resultado das operações ou mesmo 
da aprendizagem, fará pouco sentido. 

Em segundo, a sequência pode 
em determinadas situações, designa-
damente em resultado da alteração 
de condições contextuais, ter lugar 
em sentido inverso, de redução do 
empenhamento em recursos num 
determinado país. 

Por exemplo, em resultado da 
criação Mercado Único Europeu, a 
multinacional francesa Bic encerrou as 
suas atividades de fabrico em Portugal, 
passando a ter apenas uma "lial 
comercial, muito menos exigente em 
recursos..

Motivações da 
internacionalização

A internacionalização corresponde, 
como vimos acima, a um processo. 
Importa, porém, interrogarmo-nos 
sobre as razões que levam as empresas 
a internacionalizar-se. As motivações 
da internacionalização são diversas, 
conjugando fatores internos e externos 
à empresa. Embora as motivações 
básicas sejam de natureza interna, na 
medida em que a internacionalização 
implica uma avaliação e uma decisão 
por parte da gestão da empresa, os 
fatores externos podem ter um efeito 
desencadeador da consideração das 
possibilidades de internacionalização. 

Por exemplo, face ao presente 
declínio do mercado doméstico, muitas 
empresas são forçadas, mesmo por 
questões de sobrevivência, a explorar 
mercados externos. A existência de 
capacidade de produção disponível e a 
perceção de oportunidades em outros 
mercados estimulam a empresa a 
assumir o risco de exportar. Outras vezes, 
como na indústria de componentes 
para automóvel, são os clientes que 
lançam desa"os aos quais a empresa 
terá de dar resposta, sob pena de diluir 
os laços de relacionamento com esses 
clientes.

Frequentemente, a internacionali-
zação permite gerar círculos virtuosos  
de aprendizagem, em que o apro-
fundamento do conhecimento sobre  
os mercados pode, satisfeitas determi- 
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nadas condições (competências inter- 
nas, capacidade de absorção de conheci-
mentos, qualidade da gestão, qualidade 
dos recursos humanos, reduzida vul-
nerabilidade "nanceira e controlo da 
exposição ao risco), permitir novos passos 
de internacionalização, designadamente 
dentro do mesmo bloco cultural e psico-
lógico17. Pode também, do mesmo passo, 
contribuir para reforçar a capacidade de 
inovação, a produtividade, a competitivi-
dade e a rentabilidade da empresa18.

Em termos genéricos, as motivações 
para a internacionalização podem ser 
agrupadas em quatro grupos principais 
de fatores: (1) penetração em mercados 
externos; (2) manutenção ou reforço de 
redes de relações; (3) acesso a recursos 
produtivos; e (4) acesso a competências.

A penetração em mercados 
externos constitui a razão mais 
frequente para as empresas se 
internacionalizarem. A perceção de 
dinamismo da procura no exterior pode 
resultar da análise desses mercados, 
mas também da saturação ou do 
declínio do mercado doméstico. 

Quando Portugal oferece boas con-
dições como base de produção, os 
mercados externos são abordados, 
nomeadamente numa fase inicial, atra-
vés de exportações. Em certos casos, 
porém, torna-se necessário o desenvolvi-
mento de projetos localmente, como no 
caso da construção ou da realização de 
investimentos para prestar os serviços aos 
clientes locais. Assim, a penetração em 
mercados externos está frequentemente 

ligada ao objetivo de crescimento da 
empresa, explorando oportunidades de 
negócio no exterior. 

A segunda motivação — manu-
tenção ou reforço de redes de 
relações — está associada à replicação 
internacional de relacionamentos estabe-
lecidos com outras empresas em território 
nacional. 

A necessidade de preservar ou de 
aprofundar relações com grandes 
clientes, conjugada com objetivos de 
crescimento empresarial, leva as empre-
sas em negócios business-to-business, 
como a construção automóvel ou servi-
ços a empresas (publicidade, auditoria, 
consultoria, trabalhos especí"cos de 
construção civil), a seguir clientes inter-
nacionalmente. A ligação entre a Renault 
e a Simoldes, acima referida, é um bom 
exemplo da replicação internacional de 
redes formadas em território nacional. 

Os grandes grupos portugueses 
de construção civil têm levado para o 
estrangeiro alguns dos seus fornecedores 
nacionais de serviços especializados. 

Por vezes, as relações estabelecidas 
com clientes em Portugal podem ser 
usadas para facilitar a penetração em 
mercados externos. É o caso da insta-
lação da marca de vestuário feminino 
Onara em Angola, onde a primeira loja 
em Luanda resultou da relação com uma 
cliente angolana, habitual compradora 
dos produtos da marca em Portugal19.
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O acesso a recursos produtivos 
envolve duas facetas principais. A pri- 
meira respeita ao controlo do aprovi-
sionamento de recursos naturais, como 
acontece no caso da exploração mineira 
ou do vinho do Porto. Esta motivação pode 
ser exempli"cada pelos investimentos da 
petrolífera Galp na prospeção e explora-
ção de gás natural em Moçambique. 

A segunda tem a ver com a obten-
ção de inputs produtivos a custos mais 
baixos. A possibilidade de explorar os 
diferenciais de salários entre os paí-
ses tem conduzido muitas empresas a 
localizar certas atividades intensivas em 
trabalho em países com mão de obra 
abundante, barata e com níveis aceitá-
veis de quali"cação. 

O estabelecimento de call centres de 
empresas portuguesas em Cabo Verde 
constitui um exemplo no caso dos ser-
viços. Por sua vez, o estabelecimento 
pela Petratex, a empresa portuguesa 
conhecida por ter confecionado os fatos 
usados pelo nadador Michael Phelps nos 
Jogos Olímpicos de 2008, de fábricas na 
Tunísia e em Marrocos constitui outro 
exemplo, agora na atividade industrial20.

Um caso interessante é o da Teviz, 
uma empresa têxtil de Vizela, que fabrica 
o "o de algodão no Quirguistão. Esta 
empresa tem a atividade de tecelagem 
em Vizela e confeciona as camisas na 
Roménia e nas Honduras21. A desloca-
lização da produção para o estrangeiro, 
de modo a reduzir custos, exige uma 
adequada capacidade de replicação 

internacional de procedimentos e de 
coordenação. No entanto, as vantagens 
em termos de custos podem ser ilusórias, 
tendo em conta as exigência de logística 
e uma eventual diminuição da qualidade 
e da #exibilidade de atuação22.

O quarto grupo de motivações res-
peita ao acesso a competências ou 
ativos estratégicos. O objetivo, neste 
caso, é ganhar vantagem competitiva 
através do acesso rápido a ideias, con-
ceitos e conhecimentos gerados em 
espaços com forte dinâmica de ino-
vação, procurando interiorizá-los e 
integrá-los de forma criativa na base de 
conhecimentos da empresa. 

Nesta perspetiva, a internacionalização 
resulta da preocupação de aprendiza-
gem e de recon"guração permanente 
das competências distintivas da empresa. 
O estabelecimento da Critical Links, um 
spin-off da Critical Software (empresa 
portuguesa de software para prevenção 
de acontecimentos críticos) nos Estados 
Unidos teve a ver com a exploração das 
vantagens de localização num espaço 
dinâmico e inovador.

Re"ra-se, a concluir, o papel que os 
Estados nacionais têm nos processos de 
internacionalização. Muitos Estados pro-
curam atrair investimento internacional 
devido nomeadamente ao potencial de 
geração de emprego, de exportações e 
de dinamização da atividade económica 
nacional ou regional. Para os Estados 
de origem, o desa"o é estabelecer um 
equilíbrio aceitável entre a promoção do 
emprego interno e o apoio à a"rmação 
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competitiva das empresas nacionais, 
numa economia cada vez mais inte-
grada globalmente.

Importa notar que, embora dis-
tintas, as motivações identi"cadas se 
interligam. As decisões empresariais de 
internacionalização acabam por resul-
tar, em muitos casos, de combinações 
de fatores e não exclusivamente de um 
único fator. Importa ter uma ideia clara 
dos objetivos que se pretende atin-
gir, antes de decidir como se pretende 
consegui-los23.

Identi"cados os fatores principais que 
conduzem as empresas a internacionali-
zar-se, olhemos mais em pormenor para 
outras vertentes a considerar nas deci-
sões de internacionalização..
Avaliação prévia

Antes de iniciar o processo de interna-
cionalização, é fundamental a empresa 
analisar a sua capacidade para concretizar 
com sucesso esse movimento. Mesmo no 
caso da exportação, a empresa tem de 
dispor de capacidades e recursos míni-
mos para assegurar o desenvolvimento 
continuado da sua atividade interna-
cional. A internacionalização não deve 
ser vista como um objetivo absoluto.  
A sua intensidade e amplitude devem 
ser avaliadas em função das oportuni-
dades identi"cadas e das capacidades e 
recursos da empresa. Neste sentido, é 
importante colocar, como ponto prévio 
ao arranque de qualquer movimento de 
internacionalização empresarial, quatro 
questões, desenvolvidas na Caixa 1: 

Quais são as potenciais vantagens 
para a nossa empresa? 

Temos as capacidades de gestão 
necessárias? 

Conhecemos bem os potenciais 
parceiros? 

Irão os benefícios ultrapassar os 
custos?24      

A resposta a estas questões é da maior 
importância para proceder a uma avalia-
ção preliminar das possibilidades de êxito 
na internacionalização. Ela será tanto 
mais relevante quanto a empresa se pre-
tenda aventurar por zonas geográ"cas 
e culturais distintas daquelas onde tem 
desenvolvido até ao momento as suas 
atividades e onde não dispõe de redes de 
relações adequadas. 

Sendo a internacionalização um passo 
fundamental para responder aos desa"os 
competitivos que as empresas portu-
guesas se defrontam num mundo que 
encolheu e onde o tempo acelerou, os 
seus riscos não devem ser escamoteados. 
A melhor forma de os atenuar é preparar 
com cuidado os movimentos de interna-
cionalização a efetuar.

Para além da resposta às questões for-
muladas acima, a preparação envolverá 
também a consideração das dimensões 
de con"guração da internacionalização 
(O que internacionalizar? Para onde inter-
nacionalizar? Como internacionalizar?) e 
da vertente interna, nomeadamente as 
competências distintivas e os recursos da 
empresa. Estes temas serão dissecados 
no capítulo seguinte..
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1. Quais as potenciais vantagens para a nossa empresa?
O fato de outras empresas decidirem fazer determinado movimento (passar 
a vender na China, por exemplo) não signi"ca que a nossa deva fazer o 
mesmo. As decisões devem ser tomadas partindo das orientações estratégicas 
de"nidas e da análise interna, em vez de nos deixarmos levar por cantos de 
sereia que podem ser enganadores. A gestão deverá analisar cuidadosamente 
o potencial e as limitações de diferentes mercados, bem como as possibilidades 
de estabelecimento de relações de cooperação.

2. Temos as capacidades necessárias?
O fato de haver oportunidades interessantes não signi"ca que a empresa 
esteja em condições de tirar partido delas. Por vezes, a empresa não dispõe 
das competências tecnológicas, comerciais e de gestão nem da estrutura 
organizacional que lhe permitam internacionalizar-se com sucesso. Por 
exemplo, temos capacidade para modi"car as características do produto 
para o adaptarmos às normas e aos gostos locais? Atuar no estrangeiro 
vai exigir também uma atenção especial por parte da gestão de topo da 
empresa, a qual pode prejudicar o desenvolvimento dos negócios existentes. 

3. Conhecemos bem os potenciais parceiros?
Quando os gestores têm um forte desejo de internacionalização da empresa, 
exploram-se imediatamente contatos estabelecidos em feiras internacionais, 
sem ter tido a preocupação de obter referências e de conhecer minimamente 
a idoneidade dos nossos potenciais parceiros. Na altura de estabelecer um 
contrato, tudo parece muito simples e fácil. Os problemas podem vir depois, 
quando nos deparamos com comportamentos oportunistas dos parceiros, 
esquivando-se aos pagamentos ou copiando os nossos produtos. Os problemas 
sentidos pela Efacec na China ilustram bem a importância de responder a esta 
questão em devido tempo.  

4. Irão os benefícios ultrapassar os custos?
Embora não seja fácil fazer prognósticos antes do "m do jogo, será importante 
olhar não apenas para os benefícios potenciais, mas também para os custos 
adicionais que o movimento de internacionalização poderá suscitar, de 
modo a antecipar e prevenir di"culdades futuras que possam pôr em causa 
a sustentabilidade do negócio. Por exemplo, que custos adicionais iremos ter 
com o transporte dos produtos e com a sua adaptação às condições locais? 
Irão as condições de armazenagem deteriorar os nossos produtos e prejudicar 
a nossa imagem de marca? Quais serão as reações dos concorrentes locais já 
instalados?

Caixa 1. Questões prévias sobre processos de internacionalização

QUESTÕES PRÉVIAS
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A internacionalização corresponde a um processo que envolve um empenhamento de recursos 

continuado em operações e em redes de relações internacionais. Internacionalizar é importante para 

o crescimento das empresas portuguesas. Todavia, internacionalizar não é para todos!

A internacionalização pressupõe a capacidade de ultrapassar dois tipos de di"culdades: ser estran-

geiro e não conhecer as redes de relacionamentos e de negócios relevantes. Por isso, as empresas que 

pretendem internacionalizar-se devem dispor de vantagens especí"cas que lhes permitam ultrapassar 

aquelas di"culdades. A internacionalização é um processo sistémico que começa, muitas vezes, com 

o estabelecimento de relações com parceiros estrangeiros no próprio país.

A preparação, tanto no plano da identi"cação das vantagens distintivas e das debilidades da 

empresa como na recolha de informação sobre as condições de atuação nos países de destino, cons-

titui um elemento diferenciador entre sucesso e insucesso da internacionalização.

Existem quatro tipos principais de motivações para a internacionalização: (1) a penetração em 

mercados externos; (2) a manutenção ou reforço de redes de relações; (3) o acesso a recursos produ-

tivos; e (4) o acesso a competências.

É importante colocar, como ponto prévio ao arranque de qualquer movimento de internacionali-

zação empresarial, as seguintes questões: quais são as potenciais vantagens para a nossa empresa? 

Temos as capacidades de gestão necessárias? Conhecemos bem os potenciais parceiros? Irão os 

benefícios ultrapassar os custos?

1 http://www.timwe.com/pt-pt (22 de maio de 2013).
2 Oviatt, B & McDougall, P. (1994), “Toward a theory of international new ventures”, Journal of 
international Business Studies, Vol. 25, pp. 45-64.
3 Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (2009), “The Uppsala internationalization process model revisited: from 
liability of foreignness to liability of outsidership”, Journal of International Business Studies, Vol. 40, 
pp. 1411-1431.
4 Simões, Vítor Corado (1999) “No Limiar de um Novo Milénio: Seis Teses sobre Inovação na Economia 
do Conhecimento”, Economia & Prospectiva, nº10.
5 European Commission (2010), “Internationalisation of European SMEs”, Bruxelas, Comissão 
Europeia.
6 Denominação social "ctícia, por razões de con"dencialidade.
7 Câmara, F. & Simões, V. C. (2006), “Social networks as drivers of internationalization patterns:  
A case study of "sh exports”, Comunicação apresentada na 32º Conferência da EIBA, Friburgo. 
8 Simões, Vítor Corado “Internacionalização das Empresas Portuguesas – Que papel para a coope-
ração?”, Economia & Prospectiva, nº 2.
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internationalisation of a "rm”, Management International Review, Vol. 46, pp. 39-55; (2) Cavusgil, 
S. T. (1980), “On the internationalisation process of "rms”, European Research, vol. 8, pp. 273-81; 
(3) T. R. Rao & G. M. Naidu (1992), “Are the stages of internationalization empirically supportable?”, 
Journal of Global marketing, Vol. 6, pp. 147-170; (4) Luostarinen, R. e Welch, L. (1990) “International 
Business Operations”, Helsínquia, Helsinki School of Economics.  
10 Barkema, H. G. & Drogendijk, R. (2007), “Internationalising in small, incremental or larger steps?”, 
Journal of International Business Studies, Vol. 38, pp.1170-1186.
11 Simões, Vítor Corado & Castro, Alberto de & Rodrigues, Vasco (2000), “A Internacionalização 
das Empresas Portuguesas: Uma perspetiva genérica”, GEPE Ministério da Economia/Seminário 
Económico, Lisboa.
12 Simões, Vítor Corado (2012), “Portuguese BGs: Founder’s linkages, company evolution and 
international geographic patterns”, in Gabrielsson, M. & Kirpalani, M. (eds.), Handbook on Born 
Globals, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 310-331.
13 Seabra, Fernando (2002), “A proximidade cultural como fator de decisão de investimento:  
O caso do investimento português no Brasil”, Dissertação de mestrado, Lisboa, Instituto Superior de 
Economia e Gestão.
14 Expresso, (23 de fevereiro de 2013). 
15 Simões, Vítor Corado (2005), Curso de Estratégias de Internacionalização da Empresa, Mestrado 
em Gestão e Estratégia Industrial, ISEG, Lisboa.
16 (1)Malhotra, R. & Hinings, C. R. (2010), “An organizational model for understanding 
internationalization processes”, Journal of International Business Studies, Vol. 41, pp. 330-349 e (2)
Peng, Mike e Meyer, Klaus (2011), “International Business”, Londres, Cengage Learning.
17 Barkema, R. G. & Drogendijk, Rian (2007), “Internationalising in small, incremental or larger 
steps?”, Journal of International Business Studies, Vol. 38, pgs. 1132-1148.
18 Mamede, Ricardo (2012), Comunicação pessoal sobre resultado de investigação efetuada.
19 Expresso (3 de junho de 2006).
20 Up (fevereiro de 2013).
21 Expresso (4 de junho de 2005).
22Economist (19 de janeiro de 2013), “Special report on outsourging and offshoring”.
23Peng, M & Meyer, K. op. cit., p.363.
24Alexander, Marcus & Korine, Harry (dezembro 2008), “When you shouldn’t go global”, Harvard 
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As dimensões da 
internacionalização: uma 
visão geral

A Sogrape é a principal empresa 
portuguesa de vinhos. Desde o início 
o seu modelo de negócio assentou, 
em larga medida, na comercialização 
de vinhos para além das fronteiras do 
continente português. Pretendia-se 
vender os vinhos designadamente 
nas (então) colónias, no Reino Unido, 
nos Estados Unidos e no Brasil (onde 
Francisco Van Zeller Guedes, um dos 
fundadores da empresa, fez uma longa 
digressão para avaliar as potencialidades 
do mercado e estabelecer contatos)1. 

O Mateus Rosé foi durante muitos 
anos o produto-bandeira da Sogrape 
nos mercados internacionais. Para 
reforçar a presença no mercado britâ-
nico, a empresa lançou, em 1956, uma 
bem-sucedida campanha promocional 
em conjunto com o distribuidor local 
Rawlings & Sons2. 

Entretanto, foi criada a Sogrape USA, 
mais tarde encerrada. A aquisição da  

A. A. Ferreira, em 1987, permitiu a  
entrada no negócio do vinho do Porto. 
Mais tarde, em 1997, a empresa apos- 
tou na produção no estrangeiro, com-
prando a Finca Flichman na Argentina, 
para responder à crescente procura de 
vinhos do Novo Mundo. Posteriormente, 
efetuou aquisições no Chile, na Nova 
Zelândia e, em 2012, comprou as 
Bodegas LAN, em Espanha3. 

Para a comercialização internacional 
dos seus vinhos, a Sogrape recorreu 
fundamentalmente a distribuidores in- 
ternacionais, tendo estabelecido uma 
importante aliança com a Bacardi- 
-Martini e um acordo de distribuição 
com a Diageo/Pernod-Ricard4. Mais re- 
centemente, a Sogrape tem vindo a pro- 
curar reduzir a dependência face aos 
distribuidores internacionais, expandin-
do a sua rede de "liais comerciais pelo 
mundo, incluindo a China. Em 2011,  
a distribuição própria correspondia já a 
metade das vendas totais da empresa5.

O caso da Sogrape ilustra a relevân-
cia das várias dimensões do processo 
de internacionalização. A empresa 
partiu de uma boa base de competên-
cias internas, tanto na enologia como 
na gestão, que foi desenvolvendo ao 
longo dos anos. 

O texto acima mostra também  
o que a empresa internacionalizou 
(o Mateus Rosé, seguido mais tarde 
pelo Vinho do Porto e pela produção 
de vinho em diversos países, da 
Argentina a Espanha), para onde 
internacionalizou (tanto em termos de 
mercados como de locais de produção) 
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e como internacionalizou (exportando 
inicialmente, mas recorrendo ao longo 
do tempo a diferentes formas de 
atuação internacional, desde alianças 
estratégicas à realização de diversos 
investimentos diretos no estrangeiro, 
sobretudo através de aquisições, mas 
também da criação de novas "liais 
comerciais). 

Por outro lado, a internacionali-
zação exigiu o desenvolvimento de 
competências internas adicionais, a 
mobilização de recursos "nanceiros 
(nomeadamente para permitir as aqui-
sições internacionais), a capacidade 
de desenvolver relações cooperati-
vas (recordem-se os acordos com a  
Bacardi-Martini e com a Diageo/Pernod- 
-Ricard) e determinou várias alterações 
no modelo organizacional da empresa. 

Em síntese, este caso permite desta-
car diferentes vertentes das principais 
dimensões da internacionalização.  

Na verdade, o processo de interna-
cionalização envolve múltiplas facetas, 
podendo assumir padrões distintos 
em função do tipo de atividade, das 
trajetórias tecnológicas, das pressões 
competitivas, das redes de relações exis-
tentes e das características das empresas. 
Como se referiu no Capítulo 1, o pro-
cesso é evolutivo e, em larga medida, 
incremental: os percursos efetuados no 
passado condicionam o leque de possi-
bilidades viáveis para o futuro próximo.

As principais dimensões da inter-
nacionalização são explicitadas na  
Figura 3, apresentada em baixo.  

Tipo de Organização

COMO?
(Formas de operação)

Subcontratação; Exportação; Filiais 
Comerciais; Filiais Produtivas; Contratos 
de Licença; Contratos de Franchising...

ONDE?
(Mercados)

Proximidade geográ5ca e cultural; 
Aspetos políticos; Dimensão dos 

mercados...

O QUÊ?
a) Produtos (Bens; Serviços; 

Know-How...)
b) Atividades da cadeia de valor 

(Operações; Logística; Marketing e 
Vendas; Serviço; I&D...)

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

(Estrutura; Sistema de 
Coordenação e Controlo; 

Formas de Harmonização de 
Comportamentos; Valores 

Comuns...)
CAPACIDADE DE GERIR RELAÇÕES 
COOPERATIVAS INTERNACIONAIS

ASPETOS 
FINANCEIROS

COMPETÊNCIAS INTERNAS
(Experiência; Recursos Humanos; 
Capacidades Acumuladas; Nível 

Tecnológico...)

Figura 3. Dimensões da internacionalização6
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Na caixa central, relativa às carac-
terísticas da empresa, destaca-se o que  
designámos, na linha de Malhotra 
e Hinings7, por tipo de organização. 
Na parte superior da "gura estão as 
questões centrais das decisões de in- 
ternacionalização: Que negócios inter- 
nacionalizar? Para onde internacio-
nalizar? Como internacionalizar, isto é, 
que modos de operação escolher para 
atuar internacionalmente? Na parte in- 
ferior são identi"cadas as quatro ver-
tentes internas fundamentais para 
aumentar as probabilidades de sucesso 
do processo de internacionalização da 
empresa. 

Convém notar que tanto a resposta 
às questões apresentadas como o per"l 
das vertentes internas são, em parte, 
condicionados pelo tipo de organização 
adotado pela empresa em causa.. 

Tipos de organização
Os processos de internacionalização 

são in#uenciados pelo modo como as 
empresas organizam as suas ativida-
des, nomeadamente como estruturam 
a elaboração e entrega de produtos e 
serviços em mercados externos. Nesse 
sentido, desenvolvemos uma taxono-
mia envolvendo seis tipos básicos de 
organização da operação internacio-
nal das empresas (produção em massa 

baseada na ciência ou em escala, produ-
ção cativa para cadeias internacionais,  
produção assente na diferenciação,  
produção baseada em recursos na- 
turais, serviços desagregados interna-
cionalmente e organização baseada em  
projetos), sintetizados na Caixa 2, apre-
sentada na página seguinte.

Os vários tipos de organização têm 
implicações diversas em termos de pre-
sença local e de relacionamento com 
os clientes. Por exemplo, enquanto a 
produção cativa para clientes inter-
nacionais pode ser frequentemente 
realizada através de exportações, em 
outros casos exigirá uma presença 
local junto do negócio do cliente. Já os 
serviços desagregados internacional-
mente são frequentemente prestados 
recorrendo a franchising, mas incluem 
também estratégias de licenciamento. 

Por seu turno, a organização baseada 
em projetos permite o desenvolvimento 
de projetos internacionais numa base 
temporária, assente na exportação de 
serviços; contudo, poderá exigir, a par-
tir do momento em que haja um #uxo 
de projetos considerado aceitável, o 
estabelecimento nos mercados exter-
nos através de investimento direto, 
eventualmente em cooperação com 
parceiros locais. O tipo de organização 
in#uencia, portanto, as respostas às 
questões: o quê, onde e como interna-
cionalizamos o nosso negócio..
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1. Produção em massa baseada na ciência e/ou em escala: atividades 
intensivas em capital e/ou conhecimento cientí"co, relativamente pouco inten-
sivas em trabalho, com reduzida atenção ao cliente individual (química de base, 
farmacêutica, siderurgia, automóvel, vidro, eletrónica de consumo, software 
estandardizado…); 

2. Produção cativa para cadeias internacionais: atividades intensivas em 
trabalho ou em capital, fabricando produtos que se destinam a integração ou 
venda por cadeias internacionais, de acordo com especi"cações de"nidas pelos 
clientes (vestuário, calçado, brinquedos, componentes eletrónicos, componen-
tes para automóvel);

3. Produção assente na diferenciação: produção dirigida a segmen-
tos especí"cos de clientes internacionais, frequentemente assente em marcas  
e/ou capacidade de adaptação dos produtos (vestuário de moda, calçado pro-
"ssional, calçado de moda, instrumentação, maquinaria especí"ca, porcelana, 
faiança, relojoaria…);

4. Produção baseada em recursos naturais: atividades assentes na extra-
ção mineira ou na transformação de produtos naturais, condicionadas pela 
localização, com níveis variáveis de comercialização internacional e frequen-
temente intensivas em capital (extração mineira, petróleo, gás natural, vinho, 
azeite, energias renováveis…); 

5. Serviços desagregados internacionalmente: atividades de serviços 
prestados localmente, de acordo com regras internacionalmente de"nidas, mas 
eventualmente adaptados em função dos locais e/ou de segmentos de mercado 
(fast food, hotéis, restaurantes, leasing, reparações automóveis, aluguer de via-
turas, retalho); 

6. Organização baseada em projetos: atividade assente em projetos, 
respondendo a necessidades de clientes especí"cos, altamente intensiva em 
trabalho, frequentemente quali"cado, onde o cliente atua, por vezes, como 
coprodutor do serviço (engenharia, serviços a empresas, consultoria em gestão, 
construção civil, arquitetura, software dedicado).  

TIPOS DE ORGANIZAÇÃO

Caixa 2. Tipos de organização8
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O quê, onde e como 
internacionalizar?
O que internacionalizar? 

Como se indica na Figura 3, as de- 
cisões relativas a “o que internaciona-
lizar?” têm duas vertentes principais: a 
primeira respeita ao objeto da interna-
cionalização; e a segunda, às atividades 
da cadeia de valor que vão ser desenvol-
vidas internacionalmente. As respostas 
dadas pelas empresas estão eviden-
temente dependentes das respetivas 
motivações da internacionalização.

Relativamente ao objeto da internacio-
nalização, a empresa pode focar-se mais 
em produtos ou em serviços, ou mes- 
mo na comercialização de know-how  
ou patentes. Por exemplo, a empresa 
suíça de produtos de higiene domés-
tica Düring AG, que desenvolveu o WC 
Pato, optou por licenciar o seu know-
-how, de modo a entrar mais facilmente 
em mercados distantes e a preservar a 
manutenção da dimensão da empresa. 

A TIMWE, referida no capítulo an- 
terior, comercializa serviços e não pro- 
dutos. Em contrapartida, para empre-
sas como a Bluepharma (produtos 
farmacêuticos) ou a Manoel D. Poças 
Júnior (vinhos), o objeto da internacio-
nalização são produtos. No entanto, 
em vários casos, assistimos a uma con-
jugação de produtos e serviços, como 
acontece com a Adira ou a Efacec,  

por exemplo, que fabricam maquinaria 
industrial. 

Quanto às atividades da cadeia de  
valor que são internacionalizadas, a res- 
posta depende nomeadamente do tipo  
de atividade e das motivações da in- 
ternacionalização. Relativamente ao  
primeiro, a produção assente na  
diferenciação, por exemplo, pode  
expressar-se na exportação com even- 
tual aprovisionamento internacional, 
enquanto os serviços desagregados in- 
ternacionalmente exigem pelo menos 
a localização da atividade de prestação 
dos serviços nos mercados externos. 

No segundo, se o objetivo for o 
acesso a recursos produtivos, a empresa 
internacionalizará a função produção 
ou, eventualmente, a função aprovisio-
namento. Se o propósito for aceder a 
recursos estratégicos, as possibilidades 
podem ser diversas, desde a atividade 
de I&D até à comercial (para melhor 
compreender as tendências em merca-
dos líderes, por exemplo). 

A manutenção ou reforço de redes 
de relações traduz-se, frequentemente,  
na internacionalização das funções pro- 
dução e comercial. Neste caso, desig-
nadamente em situações de relação 
estreita com grandes clientes (em tipos 
de produção cativa ou não), a proximi-
dade dos centros de decisão do cliente 
pode ser muito relevante, podendo 
conduzir mesmo à localização de uni-
dades de I&D e de engenharia junto do 
cliente. Foi esta lógica que determinou 
a localização de uma unidade de enge-
nharia da Simoldes em França, junto do 
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centro de desenvolvimento da Renault, 
ou a decisão de fornecedores da 
Autoeuropa de estabelecer escritórios 
com alguma capacidade de engenharia 
na zona de Wolfsburgo para reforça-
rem as ligações com a Volkswagen, 
numa ótica de acrescentar valor9.  

A motivação dominante na interna-
cionalização das empresas portuguesas 
é, como se indicou acima, a penetração 
em mercados externos. Nesta, a regra 
para as empresas industriais10  é seguir 
uma lógica de jusante para montante. 
Isto é, as primeiras atividades a serem 
internacionalizadas são as de natureza 
comercial (marketing e vendas, e ser-
viço aos clientes), passando-se depois, 
eventualmente, a atividades de monta-
gem, de fabrico dos produtos e por "m, 
eventualmente, a atividades de conce-
ção e desenvolvimento dos produtos. 

Se o mercado principal for o da 
Europa Ocidental justi"car-se-á, na 
maioria dos casos, manter a atividade 
industrial em Portugal e exportar, 
com eventual localização de unidades 
comerciais nos principais mercados. 
Todavia, para mercados mais distantes 
(como Moçambique ou a China) e pro-
tegidos (como o Brasil) pode tornar-se 
necessário o estabelecimento de uni-
dades produtivas localmente. 

No entanto, para serviços em que 
não seja possível (ou não seja conve-
niente) uma relação à distância, como 
sucede nos tipos de organização de ser-
viços desagregados internacionalmente 
e organização baseada em projetos, 
a localização descentralizada das ativi- 

dades comerciais e de prestação de 
serviços nos mercados de destino é a 
regra. O objetivo é assegurar uma apro-
ximação ao cliente, no primeiro caso, e 
interagir com ele e com o contexto, no 
segundo.

Para onde internacionalizar? 

A seleção dos espaços geográ"cos 
de internacionalização depende de fa- 
tores endógenos à empresa, como o 
tipo de atividade e, sobretudo, as mo- 
tivações da internacionalização, e de fa- 
tores exógenos, de natureza macro, 
designadamente a perceção de proxi- 
midade associada à localização geográ-
"ca, à língua, à história ou à integração 
económica regional.

Quando as motivações têm a ver 
com o acesso a recursos produtivos, os 
fatores de proximidade referidos são 
atenuados, pois o mais relevante será 
a existência das condições pretendi-
das. Isso não signi"ca, no entanto, que 
eles não deixem de ter ainda um papel 
importante, como se observa na foca-
lização das atividades de prospeção da 
Galp em Angola, Brasil e Moçambique 
ou na deslocalização da produção de 
empresas de vestuário para Marrocos, 
Tunísia ou Roménia, mas não para a 
China ou Índia. 

Se o objetivo da internacionalização  
for a manutenção ou reforço de redes  
de relações veri"ca-se algo de seme- 
lhante: a probabilidade de os forne-
cedores portugueses de componentes 
serem desa"ados pelos construtores 
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internacionais  é muito superior nas 
localizações onde o “ser português” 
constitui um ativo.

Sendo a motivação dominante 
das empresas portuguesas a pene-
tração nos mercados, é natural que a 
internacionalização se inicie por paí-
ses onde (1) os riscos associados às 
di"culdades de ser estrangeiro e de 
desconhecimento de redes de relacio-
namento sejam percecionados pelos 
gestores como menores e onde (2) 
as oportunidades sejam vistas como 
especialmente interessantes. As di"cul-
dades referidas tendem a ser encaradas 
como menores, em países geográ"ca  
e economicamente (casos de Espanha e  
França) ou psicologicamente (casos de 
Angola e do Brasil) próximos. Isso não 
garante, como se referiu acima, resul-
tados positivos, especialmente se não 
for devidamente preparada e gerida a 
operação de internacionalização. 

As oportunidades são percecionadas 
como superiores quando o ritmo de 
crescimento económico e a dimensão 
do mercado forem maiores e a intensi-
dade da concorrência e a presença de 
grandes concorrentes internacionais 
sejam menos acentuadas. A atração 
exercida por Angola resulta, em larga 
medida, da con#uência destas duas 
considerações.

Três aspetos importantes, embora 
por vezes subestimados, respeitam  
(1) à transportabilidade internacional 
da vantagem competitiva da empresa; 
(2) à falta de credibilidade dos poten- 
ciais clientes; e (3) ao risco de instabi- 

lidade política, social e económica dos 
países de destino. 

A capacidade de replicar internacio-
nalmente as vantagens competitivas 
nem sempre é fácil, especialmente 
quando tais vantagens estejam forte-
mente baseadas em características da 
envolvente económica e em posições 
adquiridas em Portugal11. 

A internacionalização da Portugal 
Telecom para o Brasil e sobretudo para 
Marrocos mostra os limites da transpor-
tabilidade internacional da vantagem 
competitiva. A saga das encomendas 
venezuelanas aos Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo (ENVC) é um bom 
exemplo da insu"ciente avaliação da 
credibilidade das intenções de supostos 
clientes internacionais. 

A questão da instabilidade deve ser 
cuidadosamente analisada à partida, 
antes de afetar demasiados recursos 
a mercados pouco consistentes e 
seguros. 

A falência da empresa Molin, em 
tempos o grande fabricante português 
de material de desenho e de escritório,  
resultou em parte das suas decisões de 
internacionalização para a África do Sul 
e a Venezuela, países onde a existência 
de comunidades portuguesas não lhe  
permitiu contrabalançar os riscos de- 
correntes da instabilidade política e 
social. 

O exemplo da Líbia, onde várias 
empresas portuguesas de construção 
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"zeram apostas signi"cativas no tempo 
de Khadaf", mostra como um país 
pode passar rapidamente de El Dorado 
a lugar de esperanças perdidas; na 
mesma linha, a sustentabilidade do 
regime ditatorial da Guiné Equatorial, 
país onde algumas empresas portu-
guesas de construção e de arquitetura 
têm vindo a apostar, parece altamente 
questionável. 

Por vezes, a expetativa de lucros a 
curto prazo obnubila os interesses de 
longo prazo das empresas: importa 
distinguir as realidades dos “cantos 
de sereia” de regimes ditatoriais e 
corruptos12.

Outra advertência respeita ao fato de 
mais não ser necessariamente melhor. 
Especi"camente, exportar para muitos 
países pode não ser, e frequentemente 
não é, mais vantajoso que exportar 
para um leque menor de países, desde 
que seja minimamente assegurada a 
diversi"cação do risco. 

A Ci(al, empresa de fabrico de tor- 
neiras, sentiu, em inícios dos anos 80,  
o problema de estar dependente de 
dois grandes mercados: Portugal e 
Estados Unidos. Mas anunciar com 
grande relevo que se exporta para o 
Kiribati, as Ilhas Marshall, a Samoa ou 
a Coreia do Norte não é indicador de 
sucesso13: pelo contrário, indica pro-
vavelmente apenas um “fogacho” 
ou, pior, uma lógica de exportar para 
todo o lado, sem fazer uma adequada 

análise custo-benefício das decisões de 
exportação, esquecendo que elas têm 
custos, nomeadamente de gestão.

Salvaguardados os aspetos referidos, 
uma orientação inicial para países enca-
rados como próximos com mercados 
pouco “povoados” por concorrentes, 
facilita o desenvolvimento de compe-
tências e de músculo "nanceiro para 
entrar posteriormente em mercados 
mais complexos e exigentes. 

O processo de internacionalização 
do grupo Pestana, a principal cadeia 
hoteleira portuguesa, constitui um 
bom exemplo. Partindo da experiência 
em países lusófonos, especialmente no 
Brasil, expandiu-se de seguida para a 
América do Sul, para só mais recente-
mente investir na Europa. 

Como se referiu acima, no caso da 
Sogrape, a geogra"a da exportação 
tem seguido duas lógicas distintas: 
uma na comercialização internacio-
nal (onde tem havido a preocupação 
de reforçar a presença própria nos 
principais mercados, diminuindo o re- 
curso a distribuidores), e outra na pro-
dução vinícola (onde a Argentina foi 
a aposta inicial, reduzindo custos e 
riscos, para ganhar experiência e capa-
cidade, expressa na recente aquisição 
das Bodegas LAN em Espanha). Uma 
análise aprofundada das questões mais 
relevantes a ter em conta na seleção 
dos países para onde internacionalizar 
é desenvolvida no Capítulo 3. 
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Figura 4. Tipologia dos modos de operação internacional14

Indireta (a empresa não se encarrega das operações de exportação)

Direta (através de agentes ou para distribuidores no estrangeiro)

Própria (venda diretamente para os clientes �nais no país de destino)

Contrato de licença (Know-how, patentes, marcas)

Contrato de franchising (prestação de serviços estandarizada)

Contrato de gestão (gestão de negócio por conta de outrem)

Contrato de prestação de serviços de assistência técnica

Contrato de prestação de serviços de engenharia/arquitetura

Contrato de fornecimento de unidades industriais

Contrato de fornecimentos de infraestruturas

Subcontratação internacional

Alianças internacionais

Investimento de raiz

Aquisição (total ou parcial)

Solo venture

Joint venture

EXPORTAÇÃO

FORMAS
CONTRATUAIS

INVESTIMENTO
DIRETO

Como internacionalizar? 

Esta questão expressa-se no(s) 
modo(s) de operação a utilizar pela 
empresa na sua expansão internacio-
nal. Modos de operação designam as 
formas como as empresas desenvol-
vem as suas atividades internacionais.

Como se indica na Figura 4, existem 
três grandes grupos de modos de ope-

ração internacional: exportação, modos 

contratuais e investimento direto. 

A apresentação detalhada de cada 

um deles será efetuada mais adiante nos 

Capítulos 4 a 6. Para cada movimento 

de internacionalização a desenvolver, a 

empresa deverá analisar qual o modo de 

operação mais adequado. 
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Quadro 1. Tipo de organização e modo de operação15

Cada decisão depende da considera-
ção de  fatores diversos, nomeadamente 
os seguintes: 

tipo de organização; 

recursos e competências da empresa; 

motivações da internacionalização; 

características dos produtos e serviços; 

relações de negócios já estabelecidas; 

condições de atuação no país de origem; 

incentivos públicos à internacionalização 

nos países de origem e de destino; 

características do país de destino (risco 

político e económico, clima de investi-

mento, dimensão do mercado, dinamismo 

da economia, quali(cação dos recursos 

humanos, custos de produção, política 

cambial, barreiras pautais e não pautais à 
importação, infraestruturas); 

distância percecionada entre os países de 
origem e de destino (distância psíquica, 
língua, laços históricos, distância geográ-
(ca, integração monetária, integração 
comercial, acordos comerciais, acordos de 
proteção de investimento e de proteção 

de dupla tributação).

Uma avaliação da forma como estes 
fatores in#uenciam as decisões relativas 
ao modo de operação será desenvol-
vida mais adiante. Importa, todavia, 
assinalar, desde já que o tipo de orga-
nização adotado pela empresa exerce, 
por si só, uma in#uência signi"cativa 
sobre os modos de operação, como se 
explicita no Quadro1.

Tipo de Organização Modo de Operação
Produção em massa baseada na 
ciência ou em escala Exportação  (Licença)  Investimento Direto

Produção cativa para cadeias 
internacionais Exportação ou Investimento Direto — "lial produtiva

Produção assente na 
diferenciação

Exportação  Investimento Direto — "lial comercial 
(Subcontratação Internacional no aprovisionamento)

Produção baseada em recursos 
naturais

Exportação  Investimento direto — "lial comercial 
(Investimento Direto — "lial produtiva para alargar 
geogra"a de atuação)

Serviços desagregados 
internacionalmente

Franchising, Contrato de Gestão, Investimento Direto 
— Lojas Próprias (Licenças)

Organização baseada em projetos

Contratos de prestação de serviços, de fornecimento de 
unidades industriais e de fornecimento de infraestruturas, 
eventualmente seguidos de investimento direto quando o 
#uxo de projetos for continuado no tempo
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De fato, organizações que adotam 
lógicas de produção em massa podem 
começar por exportar, passando depois, 
eventualmente, a contratos de licença 
e a investimentos diretos de natureza 
produtiva. As empresas com produ-
ção cativa para cadeias internacionais 
iniciam frequentemente a internacio-
nalização pela exportação, podendo 
passar, de seguida, à instalação de 
unidades produtivas junto dos seus 
clientes. 

Também a sequência exportação-
-investimento direto "lial comercial 
é a mais comum para as empresas 
de produção assente na diferencia-
ção, acompanhada eventualmente do 
recurso a subcontratação internacional 
para reduzir custos de produção. 

Já na produção baseada em recursos 
naturais, a internacionalização começa 
em regra pela exportação, tirando par-
tido do fato de a empresa ter nascido 
em locais onde existem tais recursos 
(pensemos na exportação de vinho 
do Porto ou de chianti), podendo ser 
seguida do estabelecimento de "liais 
comerciais, para assegurar maior con-
trolo na distribuição internacional dos 
produtos; no entanto, a continuação 
da presença exclusiva no país de origem 
pode comprometer as possibilidades 
de crescimento da empresa, levando-a 
à realização de investimentos em "liais 
de producão em outros locais, com 
o objetivo de ampliar recursos, de os 
combinar (blending de petróleo ou de 
café, por exemplo) ou de obter eco-
nomias de gama (diferentes tipos de 
denominação de origem de vinhos ou 
azeites, por exemplo). Este objetivo 

esteve subjacente aos investimentos 
da Sogrape na Argentina, no Chile, na 
Nova Zelândia e em Espanha.

As empresas de serviços desagrega-
dos internacionalmente tendem a usar 
formas contratuais, designadamente 
contratos de franchising (na fast-food, 
aluguer de viaturas, hotelaria, retalho 
especializado) e de gestão (hotelaria). 
Designadamente na fast-food e no 
retalho especializado recorre-se, por 
vezes, ao investimento direto, abrindo 
lojas próprias, como forma de testar a 
necessidade de adaptações locais ou 
de ultrapassar a ausência de parceiros 
locais con"áveis.  

No caso das organizações basea-
das em projetos, a internacionalização 
faz-se fundamentalmente através de 
projetos internacionais, por vezes 
realizados em consórcio (como no 
fornecimento de infraestruturas e de 
unidades industriais). 

Consequentemente, o envolvimento 
internacional da empresa #utua ao 
ritmo da captação de novos projetos. 
Quando se regista uma consolidação 
do #uxo de projetos em determinado 
país ou quando o governo local exige a 
existência de um estabelecimento local 
estável, a empresa pode efetuar um 
investimento direto. 

A internacionalização dos principais 
grupos de construção portugueses 
desenvolveu-se deste modo, usando 
inicialmente estratégias de “constrói-e-
-volta”, em função da evolução da 
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carteira de encomendas existente em 
Portugal16.

Aspeto frequentemente esquecido 
é que, por vezes, pode ser vantajoso 
recorrer em simultâneo a mais de um 
modo de operação17, para combinar as 
respetivas vantagens e obter rendimen-
tos sob diferentes formas: por exemplo, 
joint ventures e contratos de licença ou 
contratos de licença e subcontratação 
ou exportação e subcontratação. 

Por outro lado, como se acaba de  
referir, o desenrolar do processo de in- 
ternacionalização vai implicar frequen- 
temente a alteração do modo de ope- 
ração após o movimento inicial de 
internacionalização num determinado 
país. Isso pode resultar da avaliação 
dos resultados obtidos, de alterações 
contextuais, da evolução da avalia-
ção das perspetivas de negócio futuro  
ou das dinâmicas de relacionamento 
com parceiros locais. 

Por exemplo, a Simoldes estabele-
ceu-se inicialmente no Brasil através de 
uma joint venture com uma empresa 
brasileira, mas os problemas da relação 
levaram-na posteriormente a alterar 
o modo de atuação. Estes dois temas 
serão abordados mais em pormenor no 
Capítulo 7.  

Respondidas as questões “o que, 
para onde e como internacionalizar?”, 
estamos em condições de abordar 
as vertentes internas mais relevantes 

para a internacionalização, referidas na 
Figura 3.. 

As dimensões internas 
da internacionalização

A viabilidade de uma empresa se  
internacionalizar com sucesso depende 
de múltiplos fatores, desde a sua capa- 
cidade de aprendizagem, até à con- 
jugação de condições externas favorá-
veis. Da re#exão sobre as experiências de 
internacionalização, ressaltam quatro  
dimensões particularmente relevantes: 
as competências internas; os aspetos  
"nanceiros; a capacidade de gerir rela-
ções cooperativas internacionais; e uma  
estrutura organizacional capaz de dar 
resposta aos desa"os da atividade inter- 
nacional. Cada uma delas será breve-
mente abordada de seguida.

Competências distintivas

As competências distintivas da em- 
presa podem ser de"nidas como o con-
junto de capacidades, saberes e recursos 
especí"cos da empresa suscetíveis de 
lhe conferir vantagens competitivas em 
contextos internacionais, permitindo-
-lhe nomeadamente ultrapassar as 
eventuais di"culdades de foreignness 
e de outsidership. Os principais fato-
res de distintividade da empresa estão 
relacionados com os seguintes aspetos: 
características da gestão; quali"cação 
dos recursos humanos; competências 
tecnológicas; competências comerciais; 
domínio de recursos escassos; direitos 
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de propriedade intelectual; imagem e 
reputação; e experiência internacional.

As características e a abertura inter-
nacional da gestão têm um papel muito 
importante na decisão de internacio-
nalizar e na de"nição da geogra"a de 
internacionalização. É preciso olhar para  
o mundo e identi"car os mercados com  
maior potencial de crescimento. Infeliz- 
mente, estes cada vez se situam menos 
na Europa. É preciso também ter ambi-
ção para criar os alicerces de uma 
expansão internacional sustentada. 

A literatura internacional mostra que 
empresas cuja gestão de topo domina 
outros idiomas, teve experiências esco-
lares e pro"ssionais no estrangeiro e 
tem redes de relações pessoais e de 
negócios internacionais, apresentando 
maior probabilidade de internacio-
nalização. Este fator é especialmente 
relevante no caso das empresas Born 
Globals, estando na origem da sua 
rápida expansão internacional. Por 
exemplo, a expansão inicial da Altitude 
Software, que produz software para 
call centres, não pode ser dissociada 
da rede de relações e da experiência de 
trabalho de um dos seus fundadores 
numa grande empresa multinacional.  

O mesmo sucedeu na empresa aço- 
riana São Miguel, referida anterior-
mente, onde a experiência pro"ssional 
anterior do seu fundador no negócio da 
exportação de pescado foi mobilizada  

para permitir o crescimento internacio-
nal da empresa.

Analogamente, a qualidade e expe- 
riência internacional dos recursos hu- 
manos são relevantes, mesmo quando 
a empresa apenas exporta para agen-
tes ou distribuidores. Esta atividade não 
pode ser externalizada. Ela tem de ser 
gerida pela própria organização e exige 
competências de gestão e de relacio-
namento internacional. A empresa tem 
de identi"car, avaliar e negociar com 
potenciais parceiros, muitas vezes na 
sequência de contatos estabelecidos em  
feiras ou missões internacionais. Será 
indispensável ter na empresa quem 
seja capaz de desempenhar estas tare-
fas e, depois, de gerir o processo de 
exportação. 

A importância assumida pelos recur-
sos humanos é ainda mais acentuada 
quando a empresa decide investir no 
estrangeiro. Torna-se frequentemente 
necessário deslocar para as "liais pes-
soal proveniente da casa-mãe, capaz 
de transportar consigo o espírito e a 
cultura da empresa e de replicar/adap-
tar processos no novo contexto. 

Apesar do papel positivo desempe-
nhado neste campo pela formação de 
jovens licenciados, nomeadamente no 
âmbito do programa INOV-Contato, 
continua a haver necessidade de des- 
locar quadros com experiência na em- 
presa. Isso nem sempre é fácil. Como 
nos foi dito por um elemento da gestão 
de topo da Hovione, a mais internacio-
nal empresa farmacêutica portuguesa, 
não é fácil encontrar quem esteja dis- 
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posto a seguir uma carreira internacio-
nal e a abdicar “do caldo verde e do 
passeio de "m de semana à Costa da 
Caparica”18.

As capacidades tecnológica e comer-
cial da empresa são outros elementos 
relevantes. Apesar da globalização, os 
mercados continuam a exibir diferen-
ças mais ou menos pronunciadas, tanto 
em resultado de características huma-
nas intrínsecas como de cultura, gostos 
e regulamentação da atividade econó-
mica. Isso signi"ca que a empresa terá 
de adaptar os seus produtos às exigên-
cias de diferentes mercados. 

A capacidade de “interpretar” e 
compreender os potenciais clientes 
e de antecipar as suas necessidades 
em diferentes contextos é uma com-
petência-chave da empresa. Como 
preconizava uma empresa portuguesa 
de componentes para automóvel,  o 
desa"o é “criar um ambiente propício 
à motivação para exceder as expetati-
vas dos nossos clientes”19. Além disso, 
o fato de uma primeira geração de 
produtos ter sido bem sucedida num 
dado mercado, não garante uma pre-
sença duradoura nesse mercado: será 
necessário lançar novos produtos. Para 
responder a este desa"o, é essencial 
dispor de capacidade de inovação e de 
adaptação dos produtos. 

Mesmo em países próximos, como 
Espanha, pode haver necessidade de 
alterar formatos de embalagens e 
sabores dos produtos, como sucedeu 
com a empresa de produtos alimenta-
res Compal20.  O sucesso internacional 

da Petratex não pode deixar de ser 
relacionado com a sua capacidade de 
“desenvolvimento têxtil”21. 

Num outro plano, a a"rmação inter-
nacional da indústria portuguesa de 
moldes assenta em larga medida na sua 
capacidade de inovação tecnológica, 
tanto no plano dos produtos como no 
dos processos.

A imagem e a reputação internacio-
nal são outros vetores relevantes para a 
a"rmação internacional das empresas. 
A utilização de marcas registadas inter-
nacionalmente (por exemplo de marcas 
comunitárias) constitui um fator de  
projeção da imagem, cada vez mais uti- 
lizado pelas empresas portugueses. 
Sendo um elemento importante para a 
criação de reputação, ele não é, porém, 
o único. A consistência de atuação, a 
“interpretação” das necessidades dos 
clientes e a capacidade de lançar pro-
postas de valor inovadoras são outros 
elementos relevantes, como o caso da 
Apple mostra. Infelizmente, são muito 
poucas as marcas portuguesas conhe-
cidas mundialmente em produtos de 
grande consumo. Porventura, o caso 
mais emblemático será o do Mateus 
Rosé, referido no início deste capí-
tulo, embora marcas como Vicri ou Fly 
London sejam cada vez mais reconhe-
cidos internacionalmente. 

Quando se passa para outros tipos de 
negócios, existem exemplos de reputa-
ção extremamente interessantes, como 
o da M.A.R. Kayaks, de Vila do Conde, 
considerada das empresas líder a nível 
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mundial no fabrico de kayaks para alta 
competição.

A experiência internacional consti-
tui, em si mesma, uma competência 
distintiva. “Ter mundo” é muito impor-
tante para conseguir compreender e 
dar resposta aos desa"os competiti-
vos defrontados internacionalmente. 
As dimensões “tempo” e “espaço” 
da experiência internacional facilitam 
novas iniciativas em geogra"as menos 
conhecidas. Essa experiência re#ete-se 
na própria cultura de empresa ou na 
dimensão inovadora, lançando novos 
produtos não para o nosso retângulo, 
mas com um horizonte de mercado 
mais amplo. 

Por vezes, essa experiência inter-
nacional está nos genes da empresa, 
como na Hovione ou na Efacec, criadas 
como empresas de capital estrangeiro; 
pode estar também na experiência de 
trabalhar com parceiros internacionais 
no mercado português, como sucede 
na Simoldes. 

Para a generalidade das empresas, 
porém, a experiência internacional 
conquista-se quase “a pulso”, apren- 
dendo com experiências passadas e 
procurando permanentemente lançar 

novas propostas de valor para mercados 
internacionais. 

O caso da Fly London é um exem-
plo muito interessante de um conceito 
de calçado pensado para o mundo, 
mas baseado num processo gradual 
de aprofundamento do conhecimento 
do mercado internacional, designa- 
damente do europeu. Isso é bem ilus-
trado no testemunho do Sr. Fortunato 
Frederico, incluído neste trabalho.

Em conclusão, as competências 
distintivas da empresa resultam da 
imbricação de um conjunto de fato-
res, de diversa natureza, que a tornam 
mais capaz de ultrapassar as desvan-
tagens de foreigness e de outsidership 
e a diferenciam face à concorrência. 
Aquelas competências são importan-
tes para a internacionalização, mas 
são ao mesmo tempo reforçadas e 
selecionadas pelo próprio processo de 
internacionalização. 

O caso da Sogrape, apresentado no 
início deste capítulo, constitui um bom 
exemplo de uma empresa que foi capaz 
de ir desenvolvendo competências 
distintivas ao mesmo tempo que re- 
corria a diversos instrumentos para 
expandir a sua presença internacional.
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SOGRAPE: Respeitar para 
ser respeitado

Diz-nos a experiência que, para superar os principais riscos 
e obstáculos que se deparam a uma empresa em proces-
so de expansão internacional, é necessário, desde logo, um 
aprofundado estudo dos mercados-alvo, o estabelecimento 
de contatos locais credíveis, a escolha criteriosa de oportu-
nidades de negócio que se enquadrem na (loso(a, valores 
e objetivos estratégicos da empresa-mãe e, claro, a seleção 

cuidada dos quadros pro(ssionais a destacar. Isto sempre numa busca constante de adap-
tação à cultura local, que é fator essencial para o sucesso do negócio em países terceiros. 

Na Sogrape temos tentado cumprir os cuidados enunciados e bene(ciado de uma matriz que 
está desde a primeira hora vocacionada para uma forte presença nos mercados externos.  
De fato, o fundador Fernando van Zeller Guedes determinou, há mais de 70 anos, que a visão 
da nossa empresa passaria por criar notoriedade e dar a conhecer os melhores vinhos portu-
gueses ao mundo. Perante a reduzida dimensão do mercado interno e o raro sucesso inter-
nacional de um vinho como o Mateus Rosé – ainda hoje uma das poucas marcas portuguesas 
de projeção planetária –, foi possível aprofundar a veia exportadora da empresa e colocar o 
nosso vasto portefólio em mais de 125 países.

Este conhecimento cada vez mais profundo dos mercados externos acabaria por ditar, natural-
mente, o passo seguinte: a exportação – iniciada em 1997, na Argentina (Finca Flichman) – do 
nosso processo produtivo para alguns dos mais atrativos mercados do setor, concretizando 
assim um desejado crescimento em dimensão e know-how à custa de aquisições propiciado-
ras de novas e enriquecedoras experiências. 

Foi no cumprimento desta estratégia natural que a Sogrape continuou a adquirir infraestru-
turas em novos mercados como a Nova Zelândia (Framingham), Chile (Los Boldos) e Espanha 
(Bodegas Lan). De fato, adjacente a estas aquisições está o grande objetivo – que atravessa 
toda a estratégia da Sogrape – de alargar o âmbito da sua atuação, o seu portefólio, e de se 
posicionar como uma empresa global do setor vitivinícola, concretizando a ambição de con-
quistar um lugar de referência no panorama internacional. Neste contexto, também a criação 
de uma rede de distribuição própria foi essencial e, hoje, a Sogrape tem empresas distribuido-
ras em Portugal, nos EUA, RU, Angola, Ásia-Pací(co e, mais recentemente, no Brasil. 

Como é que isto tem sido alcançado? Com uma vontade estratégica de alargar horizontes e 
uma escrupulosa seleção dos recursos humanos envolvidos, nomeadamente aqueles a quem 
incumbe a partilha dos valores originais da empresa no respeito pelas tradições e realidades 
locais.  

O segredo será, em suma, respeitar para ser respeitado. E os bons resultados estão, felizmen-
te, à vista! 

Salvador Guedes
CEO da SOGRAPE
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Aspetos "nanceiros

Se até 2007 o acesso a recursos 
"nanceiros nem sempre era fácil, ele 
tornou-se hoje, face às restrições do 
"nanciamento bancário, um elemento 
fortemente condicionador da capaci-
dade de internacionalização de muitas 
empresas, tanto em Portugal como em 
outras paragens. A abertura do capital 
das empresas pode ser essencial para 
atenuar esta restrição e possibilitar 
uma trajetória de internacionalização 
mais consistente.

A internacionalização pode envol-
ver custos consideráveis. O processo 
de análise de potenciais mercados, de 
contatos com possíveis distribuidores 
locais, de promoção da imagem dos 
nossos produtos e serviços, de prepa-
ração da logística de exportação e de 
desenvolvimento da atividade exporta-
dora (incluindo  a dilatação dos prazos 
de pagamento) exige recursos "nancei-
ros que não podem ser esquecidos. 

É certo que existem apoios "nan-
ceiros para a internacionalização, 
nomeadamente no âmbito do SIQPME, 
para ações de promoção e pesquisa em 
mercados externos, bem como de pro-
moção e marketing internacional22. Isso 
não dispensa, todavia, a angariação 
dos recursos "nanceiros que permi-
tam complementar o "nanciamento 
público. Por outro lado, os apoios públi-
cos não se estendem à criação de redes 

de distribuição no estrangeiro, onde os 
custos são muito signi"cativos. 

As exigências "nanceiras são ainda 
maiores no caso da realização de inves-
timentos diretos. Certas operações 
de investimento, nomeadamente as 
relativas à aquisição de empresas no 
estrangeiro, podem exigir a montagem 
de complexas operações de engenha-
ria "nanceira para aceder ao volume 
de recursos necessário. As responsa-
bilidades "nanceiras daí decorrentes 
transformam-se, por vezes, em ele-
mentos fortemente condicionantes do 
desenvolvimento posterior e da própria 
estabilidade da empresa. 

O crescimento a todo o custo, 
assente numa alavancagem "nanceira 
excessiva, pode comprometer a susten-
tabilidade de empreendimentos viáveis, 
como mostra o caso da empresa de cal-
çado Aerosoles. A iniciativa da empresa 
de baterias Autosil, em inícios dos anos 
90 do século passado, de exploração de 
oportunidades de crescimento através 
de uma aquisição em França, acabou 
por se transformar num desa"o à pró-
pria sobrevivência da empresa, tendo 
levado a um posterior desinvestimento. 

No entanto, outras operações de 
aquisição, envolvendo montantes sig-
ni"cativos, têm sido bem sucedidas, 
como foi o caso da aquisição da Finca 
Flichman pela Sogrape. Uma aborda- 
gem conservadora mas ambiciosa, par-
cialmente assente em recursos próprios 
sem excessiva alavancagem externa, 
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reduz consideravelmente os riscos deste  
tipo de operações.

Por outro lado, a restrição "nanceira 
pode ser, de certo modo, atenuada 
no caso de se recorrer a abordagens 
cooperativas, envolvendo o estabeleci-
mento de joint ventures e/ou formas 
contratuais de internacionalização, no- 
meadamente ao licenciamento e ao 
franchising. Nestes dois casos, os riscos 
da operação são fundamentalmente 
assumidos pelo parceiro. No entanto, 
não deixam de ter também, como vere-
mos no Capítulo 5, as suas limitações, 
nomeadamente em termos de condi-
ções de utilização. 

Mesmo assim, um crescimento exces-
sivamente rápido e um insu"ciente 
controlo "nanceiro podem compro-
meter a solidez "nanceira de iniciativas 
de internacionalização altamente pro-
missoras. Foi o caso da Calzeus, uma 
empresa de calçado para teenagers, 
entretanto falida. 

A utilização de joint ventures pode 
ser também uma forma interessante de 
reduzir os compromissos "nanceiros e 
de partilhar o risco, podendo ser enca-
rada numa lógica de opção de posterior 
reforço da posição, no caso de os resul-
tados serem positivos. Voltaremos a 
esta questão no ponto seguinte.

Em síntese, a condicionante "nan- 
ceira não pode ser esquecida, especial-
mente nestes tempos de crise, em que 
a restrição se coloca tanto no acesso 

ao "nanciamento como nos níveis das 
taxas de juro praticadas. Neste quadro, 
uma possibilidade, designadamente no 
caso de investimentos orientados para 
o mercado, poderá ser o recurso a fon-
tes de "nanciamento locais. Também 
aqui a análise da credibilidade dos 
interlocutores é essencial.

Capacidade de gerir relações 
cooperativas internacionais

Num mundo em que o tempo corre 
cada vez mais rápido, a adoção de 
lógicas isoladas, fechadas, pode ser 
uma restrição signi"cativa ao ritmo 
e ao sucesso da internacionalização. 
A cooperação, tanto entre empresas 
portuguesas, para complementar capa-
cidades e/ou ganhar escala, como com 
parceiros estrangeiros, apresenta van-
tagens nos planos do conhecimento do 
mercado, das sinergias e da capacidade 
"nanceira. 

É curioso notar que uma das prin-
cipais limitações com que as empresas 
portuguesas se têm defrontado nos 
respetivos processos de internacio-
nalização tem sido a di"culdade em 
encontrar parceiros con"áveis nos mer-
cados potenciais23.    

A cooperação oferece diversas van-
tagens especialmente em termos de 
redução do risco de atuação em paí-
ses pouco conhecidos, de aceleração 
do processo de internacionalização,  
de atenuação da restrição "nanceira 
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e de exploração de outras oportuni-
dades de negócio inicialmente não 
antecipadas. 

A cooperação permite uma 
alavancagem de recursos que facilita 
uma mais fácil expansão internacional 
por parte de pequenas empresas.  
O estabelecimento de relacionamentos 
com distribuidores internacionais pode 
possibilitar, de forma relativamente 
rápida, uma presença internacional 
mais ampla. Por exemplo, os acordos 
da Sogrape com a Bacardi-Martini e 
com a Diageo/Pernod-Ricard foram 
muito relevantes para a expansão da 
presença internacional dos produtos 
da empresa. A aliança da Adira com 
a espanhola Goiti, fabricantes de 
tipos complementares de máquinas 
industriais, contribuiu para reforçar a 
penetração dos produtos da empresa 
na Argentina e no México24.   

A formação de joint ventures pode 
ser, como se referiu acima, uma forma 
interessante de reduzir os compromissos 
"nanceiros e os riscos de entrada num 
país, ao mesmo tempo que permite 
uma aprendizagem sobre as condições 
contextuais locais. Nesta linha, uma 
joint venture pode ser encarada como 
uma opção de reforço da posição na 
empresa criada, a qual pode ser ou não 
exercida posteriormente. 

No entanto, a propensão das em- 
presas portuguesas ao estabelecimento 
de joint ventures no estrangeiro parece  
ser reduzida, se excetuarmos o caso de  

Angola, onde elas se tornam indis- 
pensáveis, designadamente nos pro- 
jetos de maior dimensão. Embora não  
existam elementos recentes, tal pro- 
pensão era muito menor que a obser- 
vada para empresas italianas ou "nlan- 
desas25. Uma explicação para este fato  
estará na insu"ciente con"ança das  
empresas portuguesas na sua capaci- 
dade de gerir este tipo de relacio-
namentos, à qual não serão também 
alheios aspetos de natureza cultural.

Importa ter em conta que a capaci- 
dade de gerir relações cooperativas in- 
ternacionais passa, antes de mais nada, 
pela capacidade de avaliar os potenciais 
parceiros. Não se pode apostar logo no 
primeiro contato que fazemos numa 
feira: é preciso analisar a sua repu- 
tação e avaliar da sua con"abilidade, 
recorrendo a diversas fontes de infor-
mação, desde a nossa própria rede 
de contatos sociais e de negócios até 
empresas de prestação de serviços de 
informação de negócios, como a Dun 
& Bradstreet. Há que saber discernir 
entre quem tem maior probabilidade 
de ter comportamentos oportunistas 
e quem é mais con"ável e prevenir a 
ocorrência de oportunismo através de 
contratos adequados, embora se deva 
ter consciência de que não há contra-
tos perfeitos nem completos. 

A maior distância cultural entre os 
parceiros tende a acentuar a perceção 
dos riscos de oportunismo. A mobiliza-
ção da rede de negócios da empresa 
pode proporcionar informação muito 
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útil sobre as características de poten-
ciais parceiros. 

Por outro lado, a sustentabilidade 
das relações cooperativas depende 
dos comportamentos dos parceiros. 
Honestidade e consistência de com-
portamento tendem a estimular o 
desenvolvimento de laços de con-
"ança, embora possam não signi"car 
uma ausência completa de tensões. 

Um exemplo interessante respeita 
à evolução da cooperação entre duas 
empresas de fabrico de produtos plásti-
cos, durante mais de 20 anos. A relação 
começou com um contrato de licença 
através do qual a empresa portuguesa 
obteve know-how de fabrico e de 
marketing de uma empresa francesa. 
Quando os franceses decidiram criar 
uma subsidiária no Brasil, recorreram 
aos técnicos da empresa portuguesa 
para dar formação aos recém-recru-
tados colaboradores brasileiros e para 
supervisionar várias vertentes do arran-
que da nova unidade fabril. 

Mais tarde, quando a relação da 
empresa francesa com o seu licenciado 
espanhol se deteriorou e o contrato foi 
rescindido, foi atribuído à empresa por-
tuguesa o mercado espanhol, devido à 
sua vantagem em termos de custos de 
produção. 

Uma conhecida especialista ameri- 
cana defende que existe uma “van-
tagem colaborativa”26. Segundo ela, 
o sucesso das alianças, incluindo as 

alianças internacionais, depende de 
oito Is, como se explicita na Figura 5: 

• Excelência Individual (todos os 
parceiros devem ter pontos fortes, 
frequentemente complementares);

• Importância (atribuição de impor-
tância à relação de cooperação); 

• Interdependência (de competências   
e de recursos, de modo a reforçar os 
elos de cooperação); 

• Investimento (decorrente da impor-
tância atribuída e envolvendo a afe- 
tação de recursos ao desenvolvimento  
da relação); 

• Informação (troca de informação 
e partilha de conhecimento entre e 
dentro das organizações); 

• Integração (desenvolvimento de me- 
canismos e rotinas conjuntas de 
atuação); 

• Institucionalização (traduzida na 
criação de uma entidade separada) e 

• Integridade (sem a qual não será 
possível cimentar as relações de con-
"ança indispensáveis à cooperação 
interempresarial).

Importa ter presente, no entanto, que  
as exigências da cooperação interna- 
cional são maiores, tal como as ten-
sões potencialmente existentes entre 
os parceiros. Além disso, os riscos de 
oportunismo, isto é, de defesa do in- 
teresse próprio com astúcia, estão sem-
pre presentes. Sendo a honestidade 
importante, ela não pode ser confun- 
dida com ingenuidade. O recurso  
a relações de subcontratação pode,  
em certos casos, conduzir à apropriação 
dos conhecimentos, transformando-se  
o subcontratado num concorrente 
futuro27. 
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Excelência

Individual

Importância

Interdependência

Investimento

Informação

Integração

Institucionalização

Integridade

Figura 5. Oito “Is” para o sucesso da cooperação empresarial28

Estrutura organizacional

As exigências e as implicações orga-
nizacionais da internacionalização são 
frequentemente esquecidas. A focali-
zação na procura de novos mercados 
de exportação ou na concretização de 
investimentos diretos no estrangeiro 
leva a tensões que nem sempre são 
acomodáveis pela estrutura organiza-
cional existente. 

Se, em certa medida, a estratégia 
segue a estrutura, as ações estratégi-
cas desenvolvidas pela organização 
vão conduzir, por vezes, a uma exten-
são excessiva da capacidade existente, 

conduzindo a uma vulnerabilidade es- 
trutural. Muitas vezes, os gestores, mer-
gulhados num quotidiano de pressão 
contínua, só se dão conta dos pro-
blemas quando já é tarde demais. Por 
exemplo, para além da restrição "nan-
ceira, a queda da Tavol, uma empresa 
de componentes para automóvel que 
chegou a estar entre os melhores forne-
cedores da General Motors a nível eu- 
ropeu, deveu-se em boa medida a esse 
esticar dos recursos, associado à inexis-
tência de uma estrutura organizacional 
sólida.

Normalmente, no início do processo 
de internacionalização, a responsabili- 
dade da gestão da exportação é colo- 
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cada sob a alçada do departamento 
comercial, passando-se à autonomi-
zação de um departamento de ex- 
portação quando esta representa uns 
20 por cento das vendas. 

Se a empresa exporta múltiplos 
produtos para diferentes mercados, 
as exigências de gestão aumentam 
naturalmente, podendo levar a uma 
organização do departamento de ex- 
portação em função da geogra"a ou 
por produtos. As exigências são poten-
ciadas quando a empresa começa a 
investir no exterior. 

Os primeiros investimentos, dada 
a sua relevância estratégica, são efe-
tudos habitualmente sob orientação  
do diretor-geral, "cando dele depen-
dentes, em termos de reporte. À medida 
que a presença internacional através 
de investimentos diretos aumenta, esta 
situação deixa de ser sustentável e um 
departamento internacional é criado. 
O seu objetivo é gerir tanto as ativida-
des de exportação como as subsidiárias 
no exterior, embora possa continuar a 
haver reporte ao diretor-geral. Em todo  
o caso, o estabelecimento de meca- 
nismos claros e consistentes de coor-
denação e controlo das atividades 
internacionais e dos gestores no estran-
geiro torna-se indispensável a partir de 
um determinado patamar de presença 
internacional. 

No entanto, o modelo especí"co 
desses mecanismos acaba por depen-
der das características da empresa, 
da sua trajetória internacional e dos 
modos e extensão da sua atividade 

internacional. A alteração do organo-
grama da Sogrape ao longo do tempo 
constitui um bom exemplo, por um lado,  
da capacidade da empresa se ajustar  
à expansão do seu processo de inter- 
nacionalização e, por outro, de ante- 
cipar as suas tendências futuras29.

A coordenação das atividades inter-
nacionais não é fácil e exigirá sempre 
uma atenção muito especial por parte 
da gestão de topo. A partir de determi-
nado momento a capacidade de reforçar 
a integração entre os diversos negócios 
no estrangeiro, aprendendo com eles e 
explorando sinergias, começa a tornar-
-se mais relevante do que a decisão de 
acrescentar mais um negócio à carteira 
já existente. Por outras palavras, nessa 
altura passar-se-á da internacionaliza-
ção para a gestão internacional de um 
conjunto de unidades e negócios dis-
persos pelo mundo.

Neste quadro, uma questão central 
torna-se o equilíbrio entre coordenação 
e integração das atividades e adaptação 
local. Por um lado, o desenvolvimento 
dos negócios em diferentes países exige 
uma adaptação dos produtos (como 
a Parfois, por exemplo, tem feito nos 
Países do Golfo, onde não são adequa-
dos acessórios com cruzes)  e processos 
de gestão em linha com as condições 
culturais, climáticas e económicas 
locais (necessidade de estruturas mais 
hierarquizadas no Brasil, por exemplo). 
Por outro, é indispensável ter princí-
pios de negócio e procedimentos tanto 
quanto possível uniformizados, repli-
car internacionalmente boas práticas e 
estimular a aprendizagem intraempresa 
de modo a tirar partido da presença 
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internacional. A gestão internacional é, 
em larga medida, um processo contí-
nuo de estabelecimento de equilíbrios 
entre tensões con#ituantes30. 

Uma das áreas onde estes problemas 
se colocam com particular acuidade é 
a dos sistemas de informação. O cres-
cimento internacional da empresa vai 
conduzir necessariamente a um ajus-
tamento nos sistemas de informação. 
O que funcionava bem num quadro de 
atividade internacional limitada, deixa 
de servir quando o peso das atividades 
internacionais se torna signi"cativo. 
Além disso, a adoção de soluções locais, 
especí"cas das subsidiárias, tantas vezes 
feita numa lógica de resposta imediata 
a problemas defrontados, corre o risco 
de comprometer a necessária articu-
lação da gestão da informação a uma 
escala internacional.

A capacidade de gestão internacio-
nal dos recursos humanos é outro tema 
importante, especialmente quando a 
empresa tem várias unidades produti-
vas no estrangeiro. A certo momento, 
torna-se necessário estabelecer regras 
de carreiras internacionais, capazes de  
funcionar como vetor de atração e re- 
tenção de talentos e como instrumento 
de integração cultural da organização. 

Outro elemento importante é o 
desenvolvimento de uma cultura de 
empresa coesiva e de valores comuns 
que reforcem a con"ança entre os 
colaboradores da empresa, indepen-
dentemente da sua nacionalidade, 
e permitam integrar sem di"culdade 
novos colaboradores. Por vezes, a exis- 

tência de um “quadro fundador”, for-
malizado, constitui um instrumento 
básico para esse processo de integra-
ção, como acontece no grupo brasileiro 
Odebrecht.  

Um corolário deste processo de 
ampliação da base internacional de co- 
laboradores é a alteração do idioma de 
circulação da informação na empresa, 
passando do português para o inglês. 
Esta mudança foi já realizada por 
empresas como a Hovione, que adotou 
o inglês como língua de trabalho desde 
há mais de 20 anos.. 

Considerações finais: 
como atuar?

Este capítulo debruçou-se sobre as 
principais dimensões da internacio-
nalização. Para além da resposta às 
questões O Quê? Onde? Como inter-
nacionalizar?, a gestão da empresa terá 
de considerar também a consistência 
das quatro principais dimensões inter-
nas do processo de internacionalização: 
Competências internas, Recursos "nan-
ceiros, Capacidade de gerir relações 
cooperativas internacionais e Estrutura 
organizacional. Estas são fundamentais 
para assegurar a consistência e a sus-
tentabilidade daquele processo.

Ao longo do capítulo foram apresen-
tados exemplos ilustrativos da atuação 
internacional de empresas portuguesas 
nas diversas dimensões referidas, ilus-
trando casos tanto de sucesso como de 
insucesso. Foi sublinhado nas páginas 
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anteriores que não há receitas mágicas 
para assegurar um resultado positivo: 
em larga medida, parafraseando o 
poeta espanhol António Machado,  
o caminho da internacionalização faz- 
-se caminhando. 

Para chegar a bom porto importa 
ter em conta que apenas querer não 
é poder.  É indispensável ter uma base 
de competências próprias e um bom 
caldeamento entre ambição e espírito 
de aprendizagem. O processo não é 
isento de di"culdades, mas para mui-
tas empresas é uma condição essencial 

de sobrevivência num mundo cada vez 
mais globalizado.

Na Caixa 3 procura-se sintetizar os 
FAZER e os NÃO FAZER para os gestores 
considerarem ao implementar os pro-
cessos de internacionalização das suas 
empresas. Esta não deve ser encarada 
como uma receita, mas fundamen-
talmente como uma inventariação de 
ações a tomar e a evitar, baseada no 
destilar da experiência de múltiplos 
casos de internacionalização de empre-
sas portuguesas..

Caixa 3. Internacionalização: ações a tomar e a evitar

Conhece-te a ti próprio! Quais são as 
nossas competências?

Ser Ambicioso com os pés na terra.

Avaliar os Custos e Benefícios espera-
dos da operação.

Recrutar Recursos Humanos com as 
valências adequadas.

Conceber cenários para estudar 
Destinos e Modos de Atuação.

Identi"car e Selecionar Parceiros.

Negociar cuidadosamente os 
Contratos.

Avaliar continuamente os Resultados 
numa ótica de médio prazo.

Ter Capacidade de Aprendizagem.

Adotar uma perspetiva integrada da 
atuação internacional.

Querer Não é Poder!

Não ao sobre otimismo!

Não esticar demasiado os Recursos.

Não seguir a onda!

Não esquecer as diferenças!

Não embarcar na primeira proposta.

Não ter apoio jurídico.

Não avaliar possibilidades de 
Cooperação.

Não olhar só para o Presente.

Não esquecer o mundo para além da 
Europa e da Língua Portuguesa.

FAZER NÃO FAZER
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O processo de internacionalização é evolutivo e, em larga medida, incremental: os percursos 

efetuados no passado condicionam as possibilidades viáveis para o futuro próximo. Surgem cada 

vez mais novas empresas que procuram atuar rapidamente em diferentes áreas de globo, em 

função das suas competências especí"cas, das oportunidades percecionadas e das redes de relações 

estabelecidas. 

A internacionalização envolve decisões relativas a que negócios e que atividades da cadeia  

de valor internacionalizar? Para onde internacionalizar? Como internacionalizar?, isto é, os modos 

de operação a usar para atuar internacionalmente.

A sustentabilidade da internacionalização depende também de aspetos internos, nomeadamente 

os relativos a (1) Competências internas, (2) Recursos "nanceiros, (3) Capacidade de gerir relações 

cooperativas internacionais e (4) Estrutura organizacional e modos de gestão internacional adotados. 

Os tipos básicos de organização da operação internacional das empresas (produção em massa 

baseada na ciência ou em escala, produção cativa para cadeias internacionais, produção assente na 

diferenciação,  produção baseada em recursos naturais, serviços desagregados internacionalmente 

e organização baseada em projetos) condicionam, mas não determinam, as decisões relativas a  

“O Quê, Onde e Como Internacionalizar” e a evolução do processo de internacionalização.

Em geral, as primeiras atividades a internacionalizar são as de natureza comercial (marketing e 

vendas e serviço aos clientes), podendo depois passar a atividades de montagem, de fabrico dos 

produtos e, por "m, eventualmente, a atividades de conceção e desenvolvimento dos produtos.

A seleção dos espaços geográ"cos de internacionalização depende de fatores endógenos à 

empresa (tipo de atividade e as motivações da internacionalização) e de exógenos (perceção de 

proximidade associada à localização geográ"ca, à língua, à história ou à integração económica 

regional). Genericamente, a geogra"a da internacionalização das empresas portuguesas tende a 

seguir dois eixos principais: proximidade geográ"ca (Europa) e proximidade psicológica (Língua 

Portuguesa). São, no entanto, cada vez mais frequentes os casos que se afastam destes dois eixos. 

Três aspetos habitualmente subestimados nas decisões de internacionalização respeitam a:  

(1) transportabilidade internacional da vantagem competitiva da empresa;  (2) credibilidade (ou 

não) dos potenciais clientes; e (3) risco de instabilidade política, social e económica dos países de 

destino. 

Mais não signi"ca melhor: frequentemente, exportar para muitos países não é mais vantajoso que 

exportar para um leque menor de países, desde que seja minimamente assegurada a diversi"cação 

do risco. 

Existem três grandes grupos de modos de operação internacional: (1) Exportação; (2)  Modos con- 

tratuais, isto é, formas de cooperação que não envolvem a tomada de posições no capital de em-

S U M Á R I O



59

Capítulo 2

presas no estrangeiro, como os contratos licença, os contratos de franchising e os contratos de 

gestão; e (3) Investimento direto, que corresponde à criação ou à aquisição total ou parcial de 

empresas no estrangeiro.

Para cada movimento de internacionalização, a empresa deverá analisar qual o modo de operação 

mais adequado. A decisão depende de fatores diversos, nomeadamente: tipo de organização; 

recursos e competências da empresa; motivações da internacionalização; características dos 

produtos e serviços; relações de negócios já estabelecidas; condições de atuação no país de 

origem; incentivos públicos à internacionalização; características e condições de atuação no país 

de destino; e distância percecionada entre os países de origem e de destino.

As competências distintivas da empresa correspondem ao conjunto de capacidades, saberes e 

recursos especí"cos da empresa suscetíveis de lhe conferir vantagens competitivas em contextos 

internacionais. Os principais fatores de distinção estão relacionados com: características da gestão; 

quali"cação dos recursos humanos; competências tecnológicas; competências comerciais; domínio 

de recursos escassos; direitos de propriedade intelectual; imagem e reputação; e experiência 

internacional.

A importância dos recurso humanos acentua-se quando a empresa decide investir no 

estrangeiro: é frequentemente necessário deslocar para as "liais pessoal proveniente da casa-mãe, 

capaz de transportar consigo o espírito e a cultura da empresa e de replicar/ adaptar processos no 

novo contexto. 

A cooperação oferece diversas vantagens especialmente em termos de redução do risco  

de atuação em países pouco conhecidos, de aceleração do processo de internacionalização, de 

atenuação da restrição "nanceira e de exploração de outras oportunidades de negócio inicialmente 

não antecipadas. Permite uma alavancagem de recursos que facilita uma mais fácil expansão 

internacional por parte de pequenas empresas.

A capacidade de gerir relações cooperativas internacionais passa fundamentalmente pela 

capacidade de avaliar os potenciais parceiros e de estabelecer relações de con"ança numa lógica 

de médio/ longo prazo.

A importância da estrutura organizacional vai-se acentuando à medida que a empresa se 

internacionaliza. A coordenação das atividades internacionais não é fácil e exigirá sempre uma 

atenção muito especial por parte da gestão de topo.

Sugerimos que conclua com uma autoavaliação das decisões de internacionalização da sua 

empresa tendo em conta os SIM e os NÃO apresentados na Caixa 3.
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Seleção e adaptação 
do produto para 
internacionalização

A Renova produz papel higiénico 
e outros tipos de papel para uso na 
cozinha e em aplicações semelhantes.  
Os seus produtos inserem-se numa das 
"leiras mais importantes da economia 
portuguesa devido à dimensão da #o-
resta destinada à produção de pasta 
para papel, mas di"cilmente se ima-
ginaria que um produto de consumo 
corrente fosse facilmente diferenciável 
e passível de servir de base a uma forte 
imagem de marca. Foi precisamente isso 
que a Renova conseguiu, a par de uma 
sólida presença no mercado externo. 

A entrada nos mercados externos tem 
claras vantagens por permitir expandir o 
volume de negócios e, em muitos casos, 
ganhos de escala associados à repar-
tição dos custos "xos por um maior 
volume de negócios. Outra vantagem, 
particularmente relevante no caso portu- 
guês, está associada aos ganhos de re- 
putação no nosso mercado, dado que o  

reconhecimento internacional dos 
produtos e serviços das empresas por-
tuguesas permite-lhes aumentar as 
vendas no mercado nacional. Há inú-
meros exemplos deste impacto, que 
vão das indústrias culturais e criativas 
às atividades com maior componente 
tecnológica. 

Do mesmo modo que os Madredeus 
ou Joaquim de Almeida aumentaram 
exponencialmente a sua notoriedade 
em Portugal na sequência do seu 
sucesso internacional, também a Critical 
Software1  ou a Primavera2  bene"ciam, 
no mercado nacional, da notoriedade 
obtida no exterior. Para além dos tra-
dicionais centros de grande visibilidade 
como Paris, Londres, Nova Iorque ou 
Milão, surgem novos pólos que podem 
ser atrativos, tanto pela visibilidade 
crescente como pela proximidade de 
grandes mercados. 

A especialista em software de gestão 
Roff que, a partir de Portugal, consoli-
dou a sua posição no mercado francês, 
acaba de se estabelecer em Macau 
como porta de entrada do vasto mer-
cado chinês.

No entanto, a presença nos mercados 
externos enfrenta custos e riscos especí-
"cos que podem ser minorados através 
de um plano de internacionalização 
adequado. Nos próximos capítulos serão 
analisados modos de entrada que se 
adequam às características do mercado 
de destino e da empresa que pretende 
alcançá-lo. Neste capítulo será analisada 
a escolha dos mercados de destino em 
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função dos produtos selecionados para 
a entrada nesses mercados.

Assim, a primeira tarefa que uma 
empresa deve realizar quando planeia a 
sua expansão internacional, consiste na  
identi"cação do binómio produto/ 
/mercado mais adequado. Em geral, 
os produtos com maior sucesso no 
mercado nacional são também os que 
têm maiores oportunidades noutros 
mercados. 

Pode haver algumas exceções – por 
exemplo, um produto de gama alta pode 
ter um mercado reduzido em Portugal, 
mas encontrar segmentos mais vastos 
em mercados mais ricos. 

O papel higiénico com cores da 
Renova, incluindo o preto, obteve uma 
excelente aceitação fora do mercado 
nacional, em países com maior nível de 
rendimentos como a França, os Estados 
Unidos ou o Japão3. Noutros casos, 
quando o preço é um fator decisivo, 
como nos têxteis e calçado de gama 
baixa, podem ser os mercados com 
menos recursos "nanceiros a apresentar 
maiores oportunidades. 

A escolha de países geográ"ca e cul-
turalmente próximos para empresas 
com pouca experiência internacional, 
tem benefícios gerais, reduzindo os 
custos de entrada e minimizando a 
necessidade de adaptação dos produ-
tos. Esses destinos podem, depois, servir 

de base para a entrada progressiva em 
mercados mais distantes.

Na adaptação do produto/serviço  
aos mercados de destino devem ser  
identi"cados fatores relevantes para  
o futuro sucesso dos produtos esco- 
lhidos:

Forças e fraquezas dos produtos 
selecionados, com base na expe-
riência no mercado interno;
Semelhança entre as necessidades 
satisfeitas no mercado nacional e 
nos novos mercados, bem como a 
existência local de produtos con- 
correntes;
Especi"cidade dos canais de dis-
tribuição locais, assistência técnica 
e normas locais sobre o produto, 
embalagem e especi"cações téc- 
nicas. 

Para as empresas com menos expo-
sição anterior nos mercados externos 
é geralmente mais vantajoso encon-
trar, nos países de destino, segmentos 
de mercado idênticos aos servidos em 
Portugal, dado que isso minimiza os 
custos de adaptação. As parcerias com 
empresas já estabelecidas nesses mer-
cados podem ajudar a evitar erros e a 
reduzir custos. 

O caso da Polónia é um exemplo 
interessante em que a Jerónimo Martins 
apoiou a entrada de fornecedores e 
outros parceiros. Em muitos mercados 
existe uma vasta diáspora portuguesa 
cujas associações e empresários têm 
apoiado a entrada de empresas por-
tuguesas em mercados tão diversos 
como os dos EUA e Canadá, Brasil, ou 
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Venezuela. A recente emigração para o 
Reino Unido tem também facilitado a 
entrada de empresas, muitas vezes de 
reduzida dimensão, em setores como a 
restauração ou a consultoria..
Pesquisa inicial do 
mercado alvo

O principal objetivo, na escolha pre-
liminar de mercados alvo, consiste em 
identi"car os países com mais poten-
cial para o produto selecionado, a "m 
de não esquecer mercados interessan-
tes, nem consumir demasiados esforços 
com destinos que, à partida, ofereçam 
pouco potencial. 

Apesar da popularidade da visão 
do mundo como “plano” e homogé-
neo4, os mercados mantêm diferenças 
signi"cativas tanto ao nível da procura 
como da oferta disponível, como tem 
sido defendido por Pankaj Ghemawat5. 
Assim, as empresas só têm a ganhar em 
fazer “o trabalho de casa” antes de se 
aventurarem num novo mercado.

 O primeiro modo de entrada é, ge- 
ralmente, pela via das exportações e 
o primeiro nível de análise deve incidir 
sobre o per"l dos consumidores locais. 
É naturalmente mais fácil a entrada 
junto de segmentos cujo nível de ren-
dimento, classe social, cultura, estilo de 
vida, idade, género ou urbanização são 
idênticos aos já servidos em Portugal. 
A proximidade geográ"ca e a pertença 

a uma união económica e monetária 
também facilitam a entrada pela via das 
exportações, dado que reduzem os cus-
tos de transporte e eliminam as tarifas e 
o risco cambial. 

O modelo “gravitacional”6 do comér-
cio internacional prevê que o volume 
de trocas entre países seja diretamente 
proporcional ao volume das economias 
e inversamente à sua distância. Não é 
pois coincidência que a Espanha, uma 
economia com cerca de seis vezes a 
dimensão da economia portuguesa seja 
o principal destino das exportações por-
tuguesas, com mais de um quarto e a 
zona Euro represente mais de 50 por 
cento do total.   

A proximidade linguística e a exis-
tência de laços históricos também 
in#uenciam fortemente a atratividade 
dos mercados. O Quadro 2 sumariza o 
impacto destes fatores:

Variáveis de distância
Alteração no Comércio Internacional (%)

Nível de rendimentos: PIB per 
capita (aumento de 1%) 0,7

Dimensão económica: PIB 
(aumento de 1%) 0,8

Distância física (aumento de 1%) – 1,1

Dimensão física (aumento de 1%) – 0,2

Acesso ao oceano 50

Fronteira comum 80

Linguagem comum 200

Bloco regional de comércio comum 330

Relação histórica (ex-colónias) 900

País colonizador comum 190

Regime político comum 300

Moeda comum 340

Quadro 2. Determinantes do comércio 
internacional7  
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Neste sentido, o elevado peso das 
economias emergentes de Angola e 
Moçambique nas trocas comerciais 
portuguesas é fácil de explicar. Pelo 
contrário, é surpreendente que o Brasil 
registe um volume tão reduzido ape-
sar da dimensão da sua economia e 
da proximidade linguística e cultural. 
Neste caso, estamos seguramente em 
presença de oportunidades ainda larga-
mente inexploradas por muitos setores 
das duas economias.

Para além da dimensão do mer-
cado e dos fatores de proximidade, 

geográ"ca, cultural ou económica é 
também importante conhecer o clima 
interno relativamente à realização de 
negócios. 

Existem numerosas ordenações dos 
países pelos mais diversos critérios. 
Um dos mais úteis na seleção do país 
de destino, sobretudo se o modo de 
entrada for mais exigente, em capital e 
risco, como o investimento direto, é o 
do International Finance Corporation8, 
do Banco Mundial, cujos dados, para 
um conjunto selecionado de países é 
apresentado a seguir:
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Portugal* 30 31 78 35 30 104 49 77 17 22 23

Espanha* 44 136 38 70 57 53 100 34 39 64 20

Grécia* 78 146 31 59 150 83 117 56 62 87 50

Reino Unido* 7 19 20 62 73 1 10 16 14 21 8

Alemanha* 20 106 14 2 81 23 100 72 13 5 19

França* 34 27 52 42 146 53 82 53 27 8 43

Itália* 73 84 103 107 39 104 49 131 55 160 31

Holanda* 31 67 89 67 49 53 117 29 12 32 6

Polónia* 55 124 161 137 62 4 49 114 50 56 37

Irlanda* 15 10 106 95 53 12 6 6 28 63 9

República 
Checa*

65 140 74 143 27 53 100 120 68 79 34

Hungria* 54 52 55 109 43 53 128 118 73 16 70

Rússia 112 101 178 184 46 104 117 64 162 11 53

Cabo Verde 122 129 122 106 69 104 139 102 63 38 185

Moçambique 146 96 135 174 155 129 49 105 134 132 147

Angola 172 171 124 113 131 129 70 154 164 183 162

Brasil 130 121 131 60 109 104 82 156 123 116 143

Venezuela 180 152 109 160 90 159 181 185 166 80 163

México 48 36 36 130 141 40 49 107 61 76 26

Argentina 124 154 171 74 135 70 117 149 139 48 94

Colômbia 45 61 27 134 52 70 6 99 91 154 21

EUA 4 13 17 19 25 4 6 69 22 6 16

Canadá 17 3 69 152 54 23 4 8 44 62 4

Índia 132 173 182 105 94 23 49 152 127 184 116

China 91 151 181 114 44 70 100 122 68 19 82

Japão 24 114 72 27 64 23 19 127 19 35 1

* Países pertencentes à União Europeia

Quadro 3.“Facilidade de fazer negócios”9
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Este quadro, que inclui os países 
com maior peso no nosso investimento 
direto e trocas com o exterior, revela 
que Portugal tem uma classi"cação  
positiva, ocupando a 30ª posição pela  
facilidade de fazer negócios, que seria 
ainda mais elevada não fosse a di"- 
culdade de acesso ao crédito, um pro- 
blema que se espera passageiro. 

Assim, as empresas portuguesas 
têm que lidar com um vasto conjunto 
de economias menos favoráveis à rea-
lização de negócios, obrigando a um 
esforço de adaptação e recomendando 
assessoria especializada. 

Para além destes dados, as em- 
presas podem recorrer a estatísticas 
e rankings de países com informação 
sobre a população, o PIB, o consumo 
de energia, a taxa de penetração dos 
telemóveis ou da internet, entre outros. 

A informação sobre o potencial do 
mercado de destino deve incluir dados 
gerais sobre o Produto Interno Bruto, 
total e por habitante, dados sobre a 
distribuição dos rendimentos e do nível 
etário da população, a estrutura produ-
tiva por setor de atividade, o comércio 
internacional por produtos e países 
(indicador importante de integração na 
atividade mundial e da diversi"cação), 
da infraestrutura de transportes e de 
telecomunicações e ainda de estatísti-
cas sociais como o nível de instrução 
(Índice de Pisa, por exemplo), cultura, 
educação e saúde (esperança de vida). 

Uma síntese das principais fon-
tes com informação económica que 

podem ser consultadas na internet é 
incluída no "m deste texto (fontes ano-
tadas). Claro que estas informações não 
são igualmente relevantes para todos 
os tipos de negócios. Por exemplo, 
um exportador de calçado precisa de 
mais informação demográ"ca e sobre  
a distribuição de rendimentos da po- 
pulação que a Gatewit que produz soft-
ware para apoio a compras do setor 
público..
Estimativa da dimensão 
do mercado

 A dimensão de um determinado 
mercado obtém-se através de uma fór-
mula simples: consumo = importações 
+ produção – exportações. Estes dados 
podem ser obtidos a partir de fontes 
estatísticas dos países em análise, mas, 
em muitos casos, podem ser comple-
mentados com estudos especí"cos que 
podem ser obtidos na internet. 

A dimensão de um mercado poten-
cial para um determinado produto em 
que existe pouca informação direta, 
deve ser estimada tendo em conta 
características demográ"cas, culturais, 
económicas e outras que in#uenciam 
a procura futura de um produto. Por 
exemplo, para estimarmos a venda 
potencial de vinho português num novo 
mercado devemos recolher informa-
ção sobre o nível etário da população, 
o rendimento disponível, o nível de 
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literacia ou a relação entre o preço local 
e o rendimento disponível. 

No entanto, variáveis culturais e 
religiosas são também importantes. 
Depois de obtermos estes elementos, 
usamos os dados de mercados mais 
maduros – situação atual e evolução 
anterior – como referência.

Quando existe informação ante-
rior sobre o consumo desse produto, 
o exercício fundamental consiste em 
estimar as taxas de crescimento futuro 
e a nossa posição relativa, ou seja, a 
quota de mercado que estimamos para 
o nosso produto em comparação com 
os atualmente disponíveis no mercado 
alvo. Se o produto escolhido para o 
novo mercado tiver características for-
temente diferenciadoras é importante 
fazer estudos de mercado especí"cos, 
como a consulta de peritos, ou a reali-
zação de focus groups.   

O exemplo seguinte visa ilustrar os 
procedimentos que podem ser rea-
lizados com base em informação 
fragmentada. Quando iniciou o seu 
processo de internacionalização, a 
Science4You pôde contar com um 
estudo sobre o mercado europeu10. 
Nele pode veri"car-se que o mercado 
total europeu de brinquedos está esti-
mado em €15,5 mil milhões, ocupando 
o segmento onde a Science4You se 
insere, jogos e puzzles, 11,9 por cento 
desse valor ou €1,84 mil milhões. 

Este estudo tem também informação 
sobre os canais de distribuição. Assim, 
enquanto as cadeias de supermercados 

representam 38,6 por cento do total na 
Itália, na Espanha e no Reino Unido, as 
lojas especializadas são predominantes, 
com 43 e 33,8 por cento, respetiva-
mente. Quanto à dimensão destes 
mercados, o estudo não apresenta a 
sua dimensão por país. 

No entanto, pode ser feita uma esti-
mativa aproximada, tendo em conta o 
peso relativo das diversas economias no 
conjunto da Europa – 6,97 por cento 
para a Espanha e 11,16 por cento para 
o Reino Unido de um total de €20 192 
mil milhões em 2010. Assim, o peso 
dos jogos e puzzles em Espanha foi 
estimado em (1 840 x 6,97% = €128 
milhões) e no Reino Unido em (1840 
x 11,16% = €205 milhões). O mesmo 
cálculo para Portugal dá (1 840 x 1,13%  
= €20,79 milhões). 

Como em 2010, seu terceiro ano de 
vida, a Science4You atingiu uma fatu-
ração de aproximadamente €250 000, 
a sua quota de mercado pode ser 
estimada em 1,2 por cento do mer-
cado nacional. Admitindo um ritmo 
de entrada nos novos mercado de 
50 por cento do obtido no mercado 
nacional, a Science4You estima vendas 
de €768 000 para Espanha em 2013 
e de €1 230 000 para o Reino Unido  
em 2015, o terceiro ano de atividade em 
cada mercado. Em 2012, a Science4You 
faturou já 1,4 milhões, sendo cerca de 
€400 mil gerados no mercado espa-
nhol, o que signi"ca que a empresa 
está no bom caminho para atingir a sua 
meta de vendas no mercado espanhol.    
 
Esta estimativa é muito grosseira e mais 
difícil ainda para uma empresa com 
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apenas quatro anos. Por exemplo, as 
vendas da Science4You são feitas em 
grande parte a grandes retalhistas com 
o El Corte Inglés e a Fnac. No entanto, 
na época do Natal em que ocorrem 
mais de 50 por cento das vendas 
anuais, a Science4You tem pontos de 
vendas próprios em grandes superfícies 
– assim a empresa usa canais diferen-
ciados, aspeto que devia ser tido em 

conta numa análise mais rigorosa da 
quota de mercado. 

É também interessante regis-
tar que a colaboração com grandes 
distribuidores presentes no mercado por- 
tuguês facilitou a entrada no mercado 
espanhol, um fato observado com 
numerosas empresas hoje fortemente 
internacionalizadas, como a ROFF ou a 

“Os planos de 
internacionalização são 

uma forma de combatermos 
as limitações do mercado 

nacional”
O mercado espanhol é um alvo natural para uma empresa 
portuguesa devido à proximidade e às reduzidas diferenças 
em relação ao mercado português. Nesse sentido, a em-
presa abriu, em 2011, o seu escritório no Parque Cientí(co 
da Universidad Autónoma de Madrid. 

O Reino Unido foi o país escolhido para a abertura de uma nova (lial, no início de 2013, 
localizada no centro de negócios Dock Business Center da Universidade de East London e 
representa um investimento de meio milhão de euros, a efetuar nos próximos três anos. Este 
país constitui um destino muito atrativo, dado que representa o maior mercado europeu de 
brinquedos. Uma vez que o escritório tem apenas um mês de existência, ainda é cedo para 
falar de resultados, mas as perspetivas são bastante positivas. 

A recente presença nas Feiras do Brinquedo de Nuremberga (Nuremberg Toy Fair) e de Londres 
(London Toy Fair) permitiram-nos também abrir portas para a exportação dos nossos produtos 
para outros mercados, como Grécia, Polónia, Cabo Verde ou Brasil.

Os planos de internacionalização são uma forma de combatermos as limitações do mercado 
nacional, levando a Science4You para mercados mais dinâmicos e com maior poder de compra. 
 

De forma generalizada, o nosso objetivo é que, num curto/médio prazo, os mercados externos 
venham a representar cerca de 50 por cento da nossa faturação. Continuamos a explorar no-
vas possibilidades para a abertura de mais escritórios noutros países, sendo que é necessário 
não esquecer a consolidação dos mercados onde já estamos presentes.

Miguel Pina Martins
CEO da Science4You
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Logoplaste, cujas parcerias com gran-
des multinacionais facilitaram a entrada 
em novos mercados. 

A Renova é também um bom 
exemplo da capacidade de criação de 
uma relação duradoura com grandes 
cadeias de distribuição. A internacio-
nalização começou por Espanha, no 
"m dos anos 80, e foi-se expandindo 
para França, Bélgica e Luxemburgo, 
estando hoje presente em mais de  
50 países com a parceria de cadeias 
como a Carrefour ou o El Corte Inglés. 
Já em 2013, obteve acesso às 350 
lojas canadianas da Walmart, o maior 
retalhista do mundo, com base em pro-
dutos premium como papel higiénico e 
guardanapos coloridos11. 

A expansão da Renova corresponde 
ao modelo previsto pela “escola escan-
dinava ou de Uppsala” que também 
observou um processo de seleção de 
países de destino com início nos geo-
grá"ca e culturalmente mais próximos, 
para ir progressivamente entrando em 
mercados mais distantes..
Mercados emergentes

Com a atual crise "nanceira, os mer-
cados externos tradicionais da maioria 
das empresas portuguesas estão esta-
bilizados ou em declínio. O crescimento 
nestes mercados só é possível se se 
conseguir ganhar quota de mercado, 

um processo difícil porque os concor-
rentes fazem o mesmo esforço.

A deslocação para novos mercados é 
bem visível e corresponde ao aproveita-
mento de uma oportunidade dado que 
as economias emergentes estão em 
contraciclo com a Europa, registando 
taxas de crescimento muito elevadas.  

Neste caso, as empresas têm de 
enfrentar dois tipos de di"culdades – a 
infraestrutura não é favorável à rea-
lização de negócios, como se viu no 
Quadro 3; e a informação disponível é 
escassa e fragmentada. 

O primeiro obstáculo in#uencia os 
modos de entrada, em que diferentes 
níveis de parcerias e alianças, incluindo 
outras empresas portuguesas igual-
mente presentes nesses mercados, 
podem ajudar a reduzir os custos e 
riscos especí"cos. O segundo exige a 
realização de recolha de informação 
direta e a utilização de comparações 
com outros mercados com informação 
disponível. 

Fontes como o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional ou CIA 
fact sheets, contêm informação "nan-
ceira e demográ"ca sobre os países de 
destino, incluindo dados sobre línguas 
e religião. No entanto, é importante 
complementar esta informação com 
dados mais especí"cos que incluam 
a distribuição de caracterização da 
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população bem como as características 
dos canais de distribuição locais. 

Nestes casos, é importante contactar 
entidades com experiência local, sendo 
os Centros de Negócio da AICEP uma 
fonte de informação e de estabeleci-
mento de redes. Também a diáspora 
portuguesa pode apoiar. O site http://
www.vas-y.be/pt/Comunidades/ con-
têm um vasto conjunto de associações, 
espalhadas pelo mundo que, de um 
modo geral, são entusiásticas no apoio 
a empresas portuguesas.

Estes contatos e parcerias são 
fundamentais, tanto no acesso a mer-
cados para os produtos colocados 
localmente, como no acesso a maté-
rias-primas, infraestruturas e outros 
recursos que sejam necessários para 
operar localmente. 

Os mercados emergentes repre-
sentam grandes oportunidades, mas 

apresentam com frequência desa"os 
ao nível do quadro legal, infraestru-
turas insu"cientes (transportes, 
energia, saneamento básico), escassez 
do tecido produtivo local e custos de 
operação elevados em que a informa-
ção e apoio local são imprescindíveis. 
Elevadas tarifas e barreiras adminis-
trativas ao comércio tendem a tornar 
caro o serviço destes mercados pela 
via da exportação; barreiras legais à 
propriedade de terrenos e edifícios ou 
ao recrutamento de expatriados criam 
di"culdades ao investimento direto. 

É importante considerar ainda que 
estes mercados são também alvo de in- 
teresse de empresas de países ricos com  
forte tecnologia e recursos "nanceiros e  
de economias emergentes como a chi- 
nesa. Apesar disso, a adequação de pro- 
dutos e serviços, a capacidade de adap-
tação e a experiência já adquirida têm 
permitido uma posição de destaque de 
muitas empresas portuguesas nos mer-
cados emergentes.. 

A internacionalização deve começar pela identi"cação de produtos/serviços com elevado poten-

cial. Geralmente, são aqueles que consolidaram a sua posição no mercado interno e desenvolveram 

uma marca com elevada reputação. Assim, é fundamental identi"car as forças e fraquezas desses 

produtos, a semelhança/diferenciação dos mercados de destino e o tipo de canais de distribuição 

disponíveis.

Mercados com maior proximidade geográ"ca e cultural são mais acessíveis porque permitem 

reduzir os custos de transporte, coordenação e adaptação. Os países da zona euro oferecem a van-

tagem adicional da ausência de risco cambial. O conhecimento prévio dos potenciais mercados de 

destino reduz os custos e riscos associados e permite uma avaliação mais rigorosa do seu potencial e 

da seleção de países e sequência de entrada. 

S U M Á R I O



73

Capítulo 3
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A parceria com outras empresas portuguesas ou internacionais é particularmente importante em 

mercados que representem maior distância e risco. Os mercados emergentes, em contraciclo com a 

zona euro, representam uma oportunidade signi"cativa, mas exigem esforço de adaptação e capaci-

dade competitiva dado que são igualmente alvo do interesse de empresas oriundas tanto de países 

desenvolvidos como de outros mercados emergentes.

B I B L I O G R A F I A
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A Adira1 , fundada em 1956, é hoje 
uma PME na vanguarda industrial por- 
tuguesa, produzindo quinadoras hi- 
dráulicas, guilhotinas ou máquinas de 
corte laser, sendo, portanto, uma das 
poucas empresas nacionais a produ-
zir bens de equipamento. É também 
o maior fabricante português no setor 
das máquinas-ferramentas, realizando 
elevados investimentos em I&D com o 
objetivo de se manter como uma das 
marcas de renome mundial no seu setor 
de atividade. 

Oferecendo soluções à medida do 
cliente, é uma empresa de engenharia e 
inovação, sustentadamente preocupada 
com a qualidade dos seus produtos, o 
que é comprovado pelo fato de ter sido 
o primeiro fabricante português a obter 
a certi"cação ISO 9000 e o primeiro 
fabricante europeu a ter a gama com-
pleta de produtos com a certi"cação CE. 

Exportando atualmente cerca de 
89 por cento da sua produção para 
países geogra"camente dispersos 
como por exemplo, Brasil, Austrália, 
Estados Unidos, Colômbia e vários paí-
ses europeus, conta com clientes tão 

prestigiados e exigentes como a NASA, 
Boeing, Bombardier, TAP, Air France, 
entre outros.

O processo de internacionalização da  
Adira inicia-se no "nal da década de 60 
do século XX, com as primeiras exporta-
ções a serem efetuadas para dois países 
europeus, Holanda e Suíça, através de 
distribuidores. A internacionalização da 
Adira ilustra a relevância da exposição 
aos mercados externos como forma de 
alavancar viragens estratégicas na vida 
das empresas. De fato, decorrente da 
sua, ainda curta, experiência interna-
cional, decide internalizar competências 
de conceção e desenvolvimento, pois 
“aprende” que são críticas para o acesso 
a mercados exigentes. 

Durante as décadas de 70 e 80 con-
solida sustentadamente a sua presença 
nos mercados europeus através do es- 
tabelecimento de uma rede de distri-
buidores. É também neste período, em 
1982 mais concretamente, que entra 
naquele que viria a tornar-se num dos 
seus principais mercados – os EUA. 
Até ao virar do milénio, as exportações 
acentuam-se para mercados tão diver-
sos como a Espanha, Brasil, Venezuela, 
Arábia Saudita, Islândia e Tanzânia, pas-
sando a representar 75 por cento das 
suas vendas totais. 

Após 2000, com a intensi"cação das 
trocas globais e a entrada de concor-
rentes capazes de oferecer produtos 
com qualidade a preços mais compe-
titivos, a Adira opta por reforçar a sua 
presença em mercados estratégicos (tais 
como a França e Reino Unido) através 
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do investimento direto. Esta política 
alarga-se a mercados transcontinentais 
com a criação da Adira América Latina, 
em 2006. 

Em síntese, a Adira constitui um 
excelente exemplo no panorama das 
empresas portuguesas no que toca às 
exportações. 

Como vimos no Capítulo 2, a inter-
nacionalização deve ser vista como um 
processo. E, apesar desse processo se 
poder revestir de múltiplas e variadas 
formas (ver Figura 4: Tipologia dos 
modos de operação internacional, 
Capítulo 2), a abordagem aos mer-
cados externos é, numa fase inicial, 
efetuada através de exportações. Aliás, 
a exportação é a estratégia de entrada 
responsável pela massiva movimenta-
ção comercial que constitui o comércio 
global2. 

Voltando às fases do processo de 
internacionalização, não é por acaso 
que as exportações correspondem, 
de um modo geral, à fase inicial do 
processo. 

De fato, quando uma empresa 
formula, como estratégia de desenvol-
vimento, a internacionalização do ne- 
gócio, confronta-se com um primeiro 
obstáculo que se consubstancia em 
ultrapassar a ansiedade que decorre 
das suas dúvidas quanto às compe-
tências para competir nos mercados 

estrangeiros3. Esta evidência é parti-
cularmente visível para as PME devido, 
por exemplo:

mercados; 

externos; 

quali"cados com competências espe-
cí"cas para a internacionalização; 

Assim, para as empresas que iniciam 
o processo de internacionalização, as 
maiores preocupações vão mais no sen-
tido de minimizar os riscos de entrada 
em mercados desconhecidos do que 
maximizar o controlo das suas operações 
internacionais. Desta forma, as ope-
rações de exportação aparecem como 
sendo a melhor forma de iniciar o pro-
cesso de internacionalização. Segundo 
alguns autores4, iniciar o processo  
de internacionalização via exportações 
constitui um processo de aprendizagem 
poderoso para, posteriormente ado-
tar formas de internacionalização mais 
so"sticadas e arriscadas, mormente 
porque possibilita custos mais baixos 
de operação inicial, menos riscos e a 
obtenção de lucros mais elevados. 

Gradualmente, a empresa vai adqui-
rindo experiência e conhecimentos no 
modus operandi dos novos mercados, 
permitindo a adoção de um compor-
tamento exploratório e experimental 
para obtenção de conhecimentos e 
adaptação da sua estrutura, com vista 
a melhorar a sua posição competitiva 
nesses mercados..
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Tipologia de modos de 
exportação 

O modo de entrada em mercados 
externos via exportação reveste-se de 
três formas distintas: exportação direta, 
que ocorre quando a empresa vende a 
um importador de um país estrangeiro, 
exportação indireta quando envolve o 
recurso a intermediários (agentes de 
import-export, empresa de trading, 
sub-contratante, central de compras de 
grandes cadeias de distribuição, entre 
outros) localizados no país de origem, 
e exportação própria, que consiste na 
venda direta para os clientes "nais no 
país de destino. 

Debruçar-nos-emos mais detalhada-
mente nas duas primeiras formas, pois 
são as mais comuns. Assim, e apesar 
de a exportação indireta envolver um 

menor risco no processo de interna-
cionalização e, portanto, num primeiro 
momento, constituir a forma mais fácil 
de entrada nos mercados externos, res-
tringe o grau de liberdade à empresa 
no desenvolvimento da sua própria es- 
tratégia de entrada no mercado e, con-
comitantemente atrasa o processo de 
conhecimento do(s) mercado(s) destino. 
 

Não obstante, a exportação indi-
reta permite aprendizagens tanto no 
plano de e"ciência produtiva, como 
no de design e marketing, que pode-
rão funcionar como alavanca para 
outras formas de entrada nos merca-
dos destino5. 

Assim a opção por um destes modos 
comporta diferentes níveis de controlo, 
risco, investimento e rentabilidade, 
conforme resumido no Quadro 4:

Quadro 4. Exportação direta vs indireta6

VANTAGENS DESVANTAGENS

DIRETA

Maior informação sobre o mercado; 
Maior controlo sobre os canais de 
distribuição;
Controlo total ou parcial do plano 
estratégico de marketing;
Maior proteção da marca, patentes  
e outras propriedades intangíveis.

Maiores di"culdades de penetração 
inicial;
Maiores custos de estrutura;
Maiores riscos;
Domínio de informação e documentação 
processual.

INDIRETA Maior facilidade de penetração inicial; 
Menores custos de representação; 
Perceção de risco inferior.

Menor controlo e informação sobre  
o mercado;
Ausência de estratégia de entrada.

EX
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Na exportação própria, contraria- 
mente às anteriores, não existem inter-
mediários, uma vez que a empresa vende 
diretamente aos clientes localizados 
noutros países. Neste caso, a empresa  
exportadora é responsável pela comer-
cialização (promoção do produto e an- 
gariação de clientes) e distribuição dos 
seus produtos. 

Evidentemente, este tipo de expor-
tação não é viável para produtos de 
grande consumo, sendo utilizado no 
caso de bens industriais – intermédios e, 

sobretudo, nos bens de equipamento, 
onde o estabelecimento de relações 
diretas com o cliente constitui, muitas 
vezes, um imperativo técnico. 

Excelentes exemplos de exportação  
própria podem ser observados na indús-
tria de componentes para automóveis 
bem como no setor do comércio eletró- 
nico. A Adira, por exemplo, opta, oca- 
sionalmente, por este tipo de exporta-
ção, nomeadamente para os mercados 
português e francês.

60 anos a competir em 
diversas geografias e mercados

Adira Metal Forming Solutions disputa, desde os anos 60, os lugares 
fronteiros na inovação mundial.

De uma forma constante e ao longo destes quase 60 anos, a Adira tem sido capaz de oferecer 
de forma constante produtos de alta tecnologia, característica diferenciadora claramente as-
sumida como estratégia de base no desenvolvimento da internacionalização da Adira.

Hoje, a Adira exporta mais de 90 por cento dos seus produtos, que são distribuídos no mundo 
em mais de 60 mercados. Manter tal diversi(cação, obriga a Adira a competir em diversas 
geogra(as e mercados, necessitando simultaneamente de uma estratégia de preço agressiva  
e de elevados padrões de qualidade e  tecnologia, para que a Adira se imponha e possa evi-
denciar vantagens competitivas simultâneas em mercados com caracterizações tão divergen-
tes como são os 60 mercados em que atua.

A Adira, pela constante presença e qualidade de soluções, mereceu ao longo destes quase 
60 anos de exposição, o reconhecimento dos seus parceiros mundiais. A Adira é, desde há 
muito e por todos, considerada como um fornecedor de topo para soluções inovadoras, mas 
também sólidas e (áveis, no trabalho de chapa metálica.

O negocio da Adira é tido num ambiente B2B.

Francisco Cardoso Pinto
Presidente & CEO da Adira
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Conforme referido, a penetração a- 
tiva dos mercados internacionais implica 
a de"nição de uma estratégia quanto 
ao modo de entrada. Neste sentido, 
torna-se relevante concentrarmo-nos  
nas idiossincrasias da exportação direta, 
mormente nos diferentes canais à dis-
posição das empresas exportadoras e na  
respetiva forma de os escolher. 

Os canais mais comuns na exportação 
direta são os importadores, agentes ou 
distribuidores. Segundo Simões7, pode- 
mos caracterizá-los da seguinte forma: 

importadores compram os produ-
tos, comercializando-os, por sua conta  
e risco. Regra geral, não gozam de ex- 
clusividade territorial nem mantêm uma 
relação de longo prazo com a empresa 
exportadora;

agentes atuam em representação 
da empresa exportadora, contactando 
clientes, angariando encomendas e efe- 
tuando cobranças; não tomam posse 
dos produtos, podendo atuar ou não 
em regime de exclusividade; a sua re- 
muneração é efetuada, normalmente,  
através de comissões;

distribuidores podem ou não ser 
exclusivos. Tal como os importadores,  
assumem a propriedade das mercado-
rias, vendendo-as aos clientes "nais; a 
sua relação com a empresa exportadora 
é, porém, mais intensa e duradoura, 
sendo em regra regida por um contrato 
de distribuição.

Face a estas possibilidades impõe-se, 
então, escolher qual a melhor forma 
de entrar no mercado selecionado.  
A determinação do canal de exportação 

obedece, numa primeira fase, à de"-
nição do que se pretende que o canal 
atinja para posteriormente decidir qual 
o canal ou mix de canais considerado 
mais adequado para se atingir os obje-
tivos previamente de"nidos.

De acordo com Root8, as perguntas, 
a formular, que, obviamente, depen-
dem dos objetivos da empresa para o 
país destino (mercado alvo), e cujas res-
postas ajudarão a determinar a escolha 
do canal mais adequado são:

-
dida e/ou possível no país destino?

cobertura seja?

venda iremos necessitar?

que o nosso canal preste em termos de 
armazenamento de produtos e sistema 
de distribuição?

(crédito concedido, instalação, manu-
tenção e reparação de equipamentos) 
queremos que o nosso canal preste?

É relevante salientar que as pergun-
tas mencionadas são apenas indicativas, 
uma vez que são condicionadas pela 
natureza do mercado onde a empresa 
se posiciona, do modelo de negócio 
adotado, do tipo de produtos comer-
cializados e do plano de marketing. 

Salvaguardado o papel desempe-
nhado por cada uma das questões 
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referidas na determinação do canal 
mais adequado, aquela que mais 
implicações terá a nível do plano de 
marketing internacional será a relativa à 
intensidade de cobertura do mercado. 
A escolha de uma cobertura inten-
siva num mercado disperso implicará, 
decerto, a necessidade de múltiplos 
canais com pouco ou nenhum inte-
resse na proteção de um dos canais em 
especial, diminuindo, em consequên-
cia, a possibilidade de controlo sobre os 
intermediários. Assim, é mais comum 
depararmo-nos com uma política sele-
tiva de cobertura de mercados. 

No outro extremo, esta política sele-
tiva consubstancia-se na utilização de 
um único agente ou distribuidor, a 
quem são dados os direitos de venda 
exclusiva num dado território que, no 
limite, poder-se-á estender à totalidade 
do país destino. Se, por um lado, a dis-
tribuição exclusiva assegura à empresa 
exportadora maior controlo sobre a qua-
lidade de atuação do distribuidor, exige 
também maior proteção e apoio ativo 
na comercialização dos seus produtos. 

Um exemplo de uma empresa por-
tuguesa que optou por esta política 
seletiva foi a Matcerâmica9, maior 
empresa produtora de faiança da Pe- 
nínsula Ibérica e uma das maiores da 
Europa10.  Em 2003, a empresa decidiu 
criar uma marca própria, denominada 
essential for home. 

Na sequência desta opção estraté-
gica, a Matcerâmica decidiu alterar a 
sua forma de distribuição nos merca-
dos europeus onde já atuava. Até então 

produzia produtos concebidos pelos 
seus clientes, sem marca própria, ven-
dendo-os diretamente para as cadeias 
de lojas. Para a comercialização da sua 
marca própria privilegiou o estabeleci-
mento de parcerias com representantes 
locais, concedendo-lhes o respetivo 
exclusivo nacional, garantindo desta 
forma uma promoção da marca mais fo- 
calizada e, consequentemente, mais 
e"caz e próxima dos seus objetivos..
Seleção de agentes/
/distribuidores 

De"nido o modus operandi, impõe-se, 
então, a escolha do canal ou mix de ca- 
nais mais adequado aos objetivos de"-
nidos para o país destino. Não obstante 
a di"culdade, motivada pelo limitado 
conhecimento acerca das capacidades 
de penetração de mercado dos canais 
alternativos (baseada muitas vezes em 
informação insu"ciente ou até pouco 
credível), é necessário avaliar as alter-
nativas através da estimativa de lucros 
(receitas incrementais menos custos 
incrementais) para um determinado 
período. 

Inevitavelmente, a determinação do 
tipo de canal mais ajustado aos objeti-
vos propostos passa por um processo 
de triagem que, na maior parte das 
vezes, se apoia em avaliações e julga-
mentos de foro qualitativo.

Face às categorias expostas anterior-
mente e concentrando-nos nas duas 
mais comuns, agente versus distribui- 
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dor, podemos a"rmar que, generica-
mente, um distribuidor assume mais 
funções do que um agente, sendo por 
isso mais difícil de controlar do que 
aquele. Para além das di"culdades 
acrescidas em sede de controlo que 
essas funções comportam, escondem 
também uma série de custos que con-
vém considerar aquando da avaliação 
da alternativa. De fato e numa pura 
perspetiva de custos, se por um lado as 
comissões pagas ao agente possam ser 
substancialmente mais baixas do que 
os descontos garantidos ao distribui-
dor, há que considerar os custos que 
a empresa exportadora terá de supor-
tar no caso da opção pelo agente, 
mormente custos de armazenamento, 
manuseamento e expedição, de pro-
moção dos produtos, processamento 
de encomendas, assistência pós-venda, 
crédito, entre outros, que alternati-
vamente seriam internalizados pelo 
distribuidor. 

Cumpre-nos salientar que a escolha 
do canal mais apropriado não deve, de 
todo, "car apenas condicionada pela 
ótica dos custos. Realmente se, por 
exemplo, a assistência pós-venda cons-
tituir um fator crítico de sucesso para o 
modelo de negócio da empresa expor-
tadora, então, mesmo a expensas de 
contribuições marginais menos positi-
vas, a escolha deve repousar num canal 
que esteja em posição de ir ao encon-
tro dessa especi"cação, neste caso um 
distribuidor. 

No caso da Adira, por exemplo, a 
assistência pós-venda constitui um 

fator crítico de sucesso nos fatores de 
seleção dos seus distribuidores.

Até agora apresentou-se a situação 
em que a empresa exportadora escolhe 
somente um tipo de canal especí"co 
por país destino. Todavia, é também 
de considerar a possibilidade de uti-
lizar mais do que um tipo de canal, 
em função da necessidade de pene-
trar distintamente em mais do que um 
segmento de mercado por geogra"a. 
Por exemplo, um fabricante exporta-
dor pode decidir entrar no mercado de 
reposição/substituição através da uti-
lização de um distribuidor (face à sua 
capacidade de poder prestar assistên-
cia técnica) e de utilizar um agente para 
o segmento de mercado de produtos 
novos ou até de exportar diretamente 
neste segmento. 

Outra possibilidade é a utilização de  
um agente para vendas em clientes  
de pequena dimensão e a venda direta 
(atrás denominada exportação própria) 
para multinacionais implantadas no 
país destino ou para grandes clientes. 

Na opção por mais do que um tipo 
de canal por geogra"a, um aspeto 
importante, muitas vezes subestimado, 
é a necessidade da clara de"nição da 
jurisdição de cada canal, particular-
mente quando a relação entre os vários 
constituintes não se consubstancia em 
contratos escritos. No caso de rivali-
dade entre múltiplos canais, é sempre 
na imagem e reputação internacionais 
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da empresa exportadora que recaem as 

piores consequências. 

Finalmente, e atendendo a que vi- 
vemos num mundo com um ritmo ex- 
ponencial de volatilidade, é capital per-
ceber que por muito atrativo que nos 
pareça um determinado tipo de canal 
hoje, aquele poderá tornar-se obsoleto  
após o período de adaptação ao novo 
mercado. Importa então que a empresa 
exportadora não cristalize no modelo 
inicialmente adotado e vá constante- 
mente avaliando a pertinência da esco-
lha, tendo em conta que foi efetuada 
num contexto espácio-temporal espe-
cí"co e não repetível..
Estabelecimento de 
redes de distribuição no 
estrangeiro 

Aquando da re#exão sobre as di- 
mensões internas da internacionali-
zação efetuada no Capítulo 2, a ca- 
pacidade de gerir relações cooperati-
vas internacionais, ressaltou como uma 
das quatro dimensões críticas para um 
processo de internacionalização bem 
sucedido. Foi também diagnosticado 
que uma das principais limitações com 
que as empresas portuguesas se têm 
defrontado, mormente em sede de 
exportação, tem sido a di"culdade em 

encontrar parceiros ajustados nos mer-
cados internacionais. 

A interrogação que se coloca agora 
é: como atuar para minimizar as possi-
bilidades de uma escolha que se venha 
a demonstrar inadequada? A literatura 
sobre negócio internacional sugere que 
se coloquem doses consideráveis de 
esforço e atenção no estabelecimento 
da rede de distribuição, particularmente  
na fase de triagem do potencial distri- 
buidor e/ou distribuidores. Por exemplo,  
Root11 admite a existência de quatro 
fases distintas nesse processo: conceção 
do per"l do distribuidor; localização/
procura de potenciais distribuidores 
que correspondam ao per"l estabele-
cido; avaliação exaustiva dos potenciais 
distribuidores e seleção do candidato 
mais adequado. 

É de salientar que, muitas vezes, este 
processo pode decorrer de oportunida-
des de contatos estabelecidos em feiras 
internacionais, muitas vezes fonte de 
candidatos a potenciais distribuidores. 

A de"nição do per"l deverá necessa-
riamente ter em conta as características 
do produto da empresa exportadora, 
os objetivos de marketing e o plano de 
marketing internacional. Incluirá, entre 
outros, os seguintes aspetos12:

-

dade para "nanciar o esforço de 
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vendas inicial, bem como o respe-
tivo crescimento;

produtos do fabricante ou similares;

de vendas, bem como da equipa de 
gestão;

-
tuir stock dos produtos do fabricante;

de assistência técnica;

principais fornecedores, clientes e 
bancos;

 
gócio internacional;

-
mentar um plano de marketing;

fabricantes estrangeiros.

De"nido o per"l, torna-se, então, 
necessário que a empresa exportadora 
se reúna das informações necessá-
rias sobre os potenciais candidatos a 
distribuidores. A maior parte das infor-
mações necessárias nesta primeira 
triagem pode ser recolhida por méto-
dos de análise de dados secundários e 
é, normalmente, obtida em agências 
governamentais, bancos, fabricantes 
que exportam produtos adjacentes ou 
complementares, associações pro"ssio- 
nais setoriais, câmaras de comércio, 
publicações produzidas por associações 

setoriais, transportadores internacio-
nais, feiras internacionais, entre outros. 

Elaborada uma lista de potenciais 
candidatos relevada da primeira fase 
da triagem e de forma a complemen-
tar e “con"rmar” os dados obtidos, a 
empresa deve encetar contatos diretos. 
Nesta segunda fase, é recomendá-
vel que os primeiros contatos sejam 
estabelecidos por escrito e, veri"cado 
o interesse, é conveniente solicitar 
referências de bancos e outros fornece-
dores. Na sequência destas diligências, 
é aconselhável que a fase seguinte de 
triagem passe por entrevistas/visitas 
pessoais13  aos potenciais candidatos (e 
vice-versa) nas quais o plano de mar-
keting, o volume de vendas esperado 
e as condições de comercialização são 
pontos obrigatórios a abordar, sendo 
recomendável "car já acordado o teor 
do contrato a celebrar. 

Solicitar a realização de um plano de 
promoção dos produtos do fabricante 
pode constituir um poderoso elemento 
no processo de seleção, pois conseguir-
-se-á, desta forma, perceber qual dos 
candidatos distribuidores se encontra  
mais alinhado com os objetivos da 
empresa exportadora.

Independentemente do sucesso de 
parcerias internacionais baseadas em 
acordos orais, é absolutamente reco-
mendável a realização de um acordo 
escrito que satisfaça e proteja ambas 
as partes envolvidas. Questões como 
direitos de representação exclusiva com 
delimitação territorial, coexistência de 
distribuição de produtos concorrentes 
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e provisões quanto à legislação aplicá-
vel, às regras de resolução de litígios 
e ao cancelamento/terminus devem 
constituir pontos obrigatórios em qual-
quer contrato..
Operações de exportação 

 Não cabendo neste contexto des-
crever em detalhe as operações de 
exportação é, no entanto, relevante 
referir os três elementos-chave que im- 
porta considerar quando uma empresa 
decide internacionalizar-se, optando 
pela exportação como modo de entrada 
no país destino. São estes os requisitos 
documentais, as cotações de preços e 
as formas de pagamento. 

Requisitos documentais

Os documentos a que nos referimos 
dizem respeito aos formulários o"ciais 
necessários quer para a expedição das 
mercadorias, quer para a passagem 
alfandegária. No último caso, estes 
serão necessários somente nas transa-
ções extracomunitárias. 

Apresentaremos, então, uma lista 
com os principais documentos neces-
sários à exportação com uma breve 
descrição da sua "nalidade14.  

Documentos requeridos pelo im-
portador:

Fatura pro forma – é a resposta do 
fabricante a um pedido de preços e dis-
ponibilidade de fornecimento e pode 

também funcionar como aceitação do 
fabricante a uma ordem de compra. 
Nesta constam os preços e as quanti-
dades a serem expedidas.

Carte de porte (rodoviário, ferro-
viário ou aéreo) ou Bill of landing no 
caso de o transporte ser por via marí-
tima. Consiste no contrato do serviço 
de transporte entre o exportador e o 
transportador. Serve também como 
certi"cação da receção dos equipa-
mentos e prova de título da compra 
para o importador.

Apólice de seguro que é normal-
mente contratado pelo exportador para 
proteger a mercadoria contra roubo, 
estragos e, em alguns casos, atrasos na 
entrega.

Packing list que contém a listagem 
da totalidade da mercadoria por item 
expedido e a respetiva quantidade. Este 
documento é particularmente relevante 
para efetuar o controlo de mercadoria 
à chegada, nomeadamente aquando 
da existência de muitos itens.

Documentos requeridos pelo ex-
portador:

Ordem de compra.

-
mento acordadas, poderão nesta fase 
ser necessários outros documentos, 
como por exemplo a carta de crédito 
(emitida pelo banco do importador).

Documentos requeridos pelo trans-
portador:

Carta de instruções de expedição – 
do fabricante para o transportador 
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autorizando e dando instruções a efe-
tuar todas as diligências necessárias 
para o transporte de mercadorias inter-
nacional, nomeadamente a passagem 
pelas alfândegas (do país de origem e 
destino).

Carta de porte (para o trânsito 
doméstico);

Packing list;

Fatura;

Carta de crédito (caso exista).

Finalmente, importa referir que em al- 
guns países as autoridades alfandegá-
rias requerem um certi"cado de origem, 
a preparar pelo exportador, que atesta 
a origem da mercadoria.

Cotações de preços

Paralelamente à determinação das 
condições de venda dos seus produtos,  

preços de venda e condições de paga-
mento, o fabricante e o importador  
devem acordar os termos relaciona-
dos com os custos e condições do 
movimento internacional das merca-
dorias. Estes, vulgarmente designados 
Incoterms (designação para as regras 
o"ciais que regulam as trocas internacio-
nais emitidas pela Câmara de Comércio 
Internacional/International Chamber of 
Commerce)15 devem ser incluídos nas 
condições gerais de venda. 

Os Incoterms são regras que especi-
"cam como o exportador e importador 
partilham os custos de transporte e de 
seguro das mercadorias na transação 
internacional e ainda determinam em 
que momento o comprador assume a 
propriedade dos bens corpóreos. No 
Quadro 5 ilustramos os três métodos 
mais comumente utilizados nas trocas 
internacionais:

INCOTERMS DEFINIÇÃO PONTOS-CHAVE CONTRATAÇÃO

EXW
Ex Works 
(indicação do local 
de fabricação)

A entrega da mercadoria 
acontece nas instalações 
do exportador (fábrica, 
armazém, etc.). A mercado-
ria ainda não se encontra 
carregada em nenhum meio 
de transporte.

EXW representa as obrigações 
mínimas para o exportador; 
o comprador tem ao seu en-
cargo todos os riscos e custos 
decorrentes com o trânsito da  
mercadoria desde as insta-
lações do exportador.

É efetuado pelo 
comprador.

FOB

Free on board
(indicação do 
nome do porto de 
embarque)

A entrega da mercadoria 
acontece quando as merca-
dorias entram no barco no 
porto de embarque.

O comprador tem a seu encar-
go os riscos e custos da mer-
cadoria após a entrega, i.e., 
desde o momento em que as 
mercadorias estão no barco no  
porto de embarque.

É efetuada pelo 
comprador.

CIF
Custo, seguro e 
frete 
(indicação do por-
to de destino)

A entrega da mercadoria 
acontece quando as merca-
dorias entram no barco no 
porto de embarque.

O exportador tem a seu cargo 
os custos com o seguro e fre-
te ao porto de destino. Neste 
momento o risco e custos da 
mercadoria passam para o 
comprador.

O vendedor é 
responsável por 
arranjar o embarque 
e o seguro das 
mercadorias.

Quadro 5. Incoterms: Exemplos de como as obrigações, custos e riscos de transporte são 
partilhados entre o exportador e o importador 16
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Formas de pagamento

Neste ponto importa considerar que  
efetuar recebimentos dos bens transa- 
cionados é mais difícil nas trocas inter-
nacionais do que nas trocas domésticas 
por quatro ordens de razões: maior 
complexidade e custos aquando de si- 
tuações de incumprimento de paga-
mentos; diferença de ordenamentos ju- 
rídicos; eventuais diferenças de enten-
dimento do negócio decorrentes de 
diferenças culturais; e os riscos ligados 
à #utuação cambial. Este último desa-
parece nas transações efetuadas dentro 
da zona Euro. 

É também relevante referir que o in- 
cumprimento de pagamento pode não 
estar só na dependência do importador, 
mas em imposições governamentais, 
limitando a compra de moeda estran-
geira aos importadores. 

Quanto ao risco cambial, este é 
normalmente incorrido pelo exporta-
dor mormente quando a moeda de 
transação de"nida é a do importador 
ou de uma terceira origem. Este risco 
é particularmente relevante quando 
existe uma elevada volatilidade cam-
bial na moeda de transação, como por 
exemplo, nas transações em dólares. 
Nesse sentido, é de notar que existem 
produtos "nanceiros no mercado que 
permitem mitigar estes riscos.

Também neste âmbito se com- 
preende a importância de uma se- 

leção criteriosa da rede de distribuição 
internacional. 

Apresentam-se seguidamente os 
meios de pagamento mais comuns nas 
trocas internacionais, listando das mais 
para as menos seguras:

Pagamento adiantado que se con- 
substancia no pagamento dos bens 
antes de serem expedidos. Este tipo de  
pagamento, apresentando pratica- 
mente nenhum risco para os expor-
tadores, é o tipo de pagamento mais 
impopular entre os compradores, mas 
é frequente praticar-se quando a rela-
ção é ainda recente. Não obstante, no 
mundo tão competitivo quanto o de 
hoje, a insistência neste tipo de paga-
mento pode signi"car perda de vendas. 
Em casos como estes, o recurso a um 
seguro de crédito pode, por exemplo, 
constituir uma forma de reduzir o risco, 
mantendo o negócio.

Carta de crédito, constitui uma 
das atuais formas mais populares no 
pagamento das transações comerciais 
internacionais até porque protege, si- 
multaneamente, os interesses do ex- 
portador e do importador. De fato, 
trata-se essencialmente da passagem 
da situação contratual do exportador 
e importador para os bancos que os 
representam.

letra de 
crédito (letra de câmbio) que, sendo 
semelhante a um cheque, é um título 
"nanceiro que instrói o banco a pagar 
um montante pré-determinado numa 
moeda estabelecida dentro de um 
período também antecipadamente 
de"nido. Em ambos os casos, os títulos 
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atestam a transferência da propriedade 
dos bens transacionados e a obrigato-
riedade de pagamento.

 Crédito aberto ou comummente 
chamado vendas a crédito, signi"ca que 
o exportador efetua o envio da merca-
doria em contrapartida de um acordo 
do importador em pagar num determi-
nado período de tempo após a emissão 
da fatura. Normalmente, este tipo de 
pagamento só acontece depois de con-
solidadas as relações entre ambos os 
constituintes.

Pagamento à consignação, sem 
sombra de dúvida o tipo de pagamento 
mais arriscado de todos aqueles apre-
sentados. Neste caso, o importador só 
é obrigado a pagar após ter vendido a 
mercadoria adquirida. A grande des-
vantagem desta forma de pagamento 
consubstancia-se na quase total ausên-
cia de controlo sobre a mercadoria 
por parte do exportador. Este tipo de 
pagamento só é normalmente usado 
entre empresas juridicamente liga-
das, tais como "liais ou subsidiárias do 
exportador, dados os elevados riscos 
envolvidos.

Independentemente das vanta-
gens e desvantagens dos vários tipos 
de condições de venda passíveis de 
ser acordadas, o que é, de fato, rele-
vante no processo negocial é que este 
se revista numa win-win situation para 
todos os intervenientes.

Finalmente, em sede das operações 
de exportação, importa referir que o 
sucesso nos processos de internaciona-
lização passa também pela existência de 

estruturas organizacionais adequadas 
e #exíveis e de uma cultura organiza-
cional aberta à projeção da empresa no 
exterior. 

De fato, a literatura em negócio 
internacional refere que a exportação 
é, essencialmente, um processo incre-
mental, desenvolvendo-se em várias 
fases17,  correspondendo a cada uma 
delas formas organizacionais diferen-
tes, mas, e sobretudo, aumentando 
a necessidade de comprometimento 
com a envolvente internacional dos 
quadros diretivos da empresa. Se nas 
fases iniciais do processo este pode ser 
acomodado no quadro da estrutura 
organizacional existente, a partir de 
determinado momento tal não é mais 
possível. 

Quando uma empresa começa a 
internacionalizar-se via exportação di- 
reta é comum que o departamento 
de exportação seja composto por um 
gestor de clientes externos e assisten-
tes de venda ligados às questões mais 
operacionais, todos na dependência do 
departamento de vendas para o mer-
cado doméstico. 

Este arranjo organizacional tem 
sentido durante o período de experi-
mentação e obtenção de know-how 
na comercialização para mercados 
externos. Todavia, este modelo orga-
nizacional deverá rapidamente tomar 
outra forma, no sentido de se tornar 
independente da estrutura ao serviço 
do mercado doméstico, de forma a  
planear e controlar e"cazmente as ope-
rações internacionais. Caso contrário, 
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a empresa corre sérios riscos de suba-
valiar as oportunidades do mercado 
global – situação que acontece com 
frequência naquelas empresas que 
têm uma longa tradição nas vendas 
para o mercado doméstico. Um estudo 
pioneiro18  demonstrou que a existên-
cia de competências processuais, bem 
como recursos adequados, são pontos 
críticos para processos de exportação 
bem sucedidos. Aliás, o mesmo estudo 
revelou que mesmo exportadores com 
uma longa experiência continuavam a 
expressar falta de con"ança nos seus 

conhecimentos relativamente aos regu-
lamentos e arranjos nos transportes 
internacionais bem como nos procedi-
mentos relativos aos pagamentos.

Assim, é de esperar que a interna-
cionalização exija uma alteração do 
modelo organizacional, até porque 
atuar no estrangeiro é diferente de 
atuar no mercado doméstico, em fun-
ção de uma série de condicionalismos 
nomeadamente os resultantes das 
diferenças dos contextos legais, institu-
cionais e culturais..

S U M Á R I O
Neste capítulo, de"nimos os modos mais comummente encontrados de exportação, descrevemos 

o processo mais adequado para a seleção dos parceiros nos países destino, analisámos as questões 

fundamentais que se colocam aquando do estabelecimento de redes no estrangeiro e, "nalmente, 

elencamos as principais atividades e correspondentes documentos que são necessários num processo 

de exportação.

As três formas de exportação são a exportação direta, a exportação indireta e a exportação 

própria, sendo mais comuns as duas primeiras. Para além de mais comuns, são também aquelas que 

permitem uma aprendizagem mais acelerada e menos arriscada do processo de internacionalização, 

uma vez que a empresa vai adquirindo conhecimentos e acumulando experiências de uma forma 

gradual. Não obstante, a opção por um dos modos descritos comporta níveis de risco, controlo, 

investimento e rendibilidade diferentes.

Decidido o modo de exportação, formula-se a questão do canal ou mix de canais a adotar. E aqui 

é imperioso a existência de um processo de triagem rigoroso quanto ao canal ou canais a adotar. Tão 

ou mais relevante que o processo de triagem inicial é o processo de avaliação da escolha efetuada 

após um determinado lapso de tempo, de forma que a empresa não cristalize num modelo que foi 

útil tendo em conta um contexto espácio-temporal especí"co e não repetível. Esta avaliação pode ou 

não estar consagrada contratualmente. Apesar das óbvias vantagens na sua contratualização, o que 

é, de facto, capital é que seja efetuada.

Finalmente, e conquanto seja relativamente fácil, num processo de exportação existem elementos 

que não podem ser descurados, tais como os requisitos documentais, as cotações de preços, 

internacionalmente de"nidas no Incoterms e as formas e condições de pagamento. 
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Crescer 
internacionalmente pelo 
licenciamento

Fundada em 1924, a Bial é a maior em- 
presa farmacêutica portuguesa. O pri- 
meiro grande passo na sua internacio-
nalização foi a aquisição da Aristegui, 
uma empresa espanhola especializada 
em vacinas e localizada em Bilbau. 
Hoje, a Bial atua em cerca de 40 países, 
tendo subsidiárias em Angola, Costa 
do Mar"m, Espanha, Moçambique, 
Panamá e Suíça. 

A “vivência” internacional da em- 
presa começou, todavia, muito antes, 
obtendo licenças de laboratórios inter-
nacionais: estes acordos de licença 
(licensing-in) permitiram-lhe aceder a  
know-how e a direitos de patente ne- 
cessários para fabricar e comercializar 
especialidades farmacêuticas no mer-
cado português. Foi assim que lançou 
sucessos comerciais como o Reumon 
Gel ou o Clavamox. 

No início dos anos 90 do século 
passado, a empresa decidiu reorien-
tar a sua estratégia no sentido de uma 

aposta mais forte em atividades de 
investigação e desenvolvimento (I&D) 
de novos fármacos. Em 1994, sinteti-
zou e, em 1996, patenteou a molécula 
do acetato de eslicarbazepina, que veio 
a dar lugar ao medicamento antiepilé-
tico designado por Zebinix®. 

O produto passou depois à fase de 
toxicologia e às várias fases de ensaios 
clínicos, tendo sido registado em 2007, 
após um investimento global de quase 
300 milhões de euros num período de 
15 anos1. Os ensaios clínicos efetua-
dos indicavam que o Zebinix® permitia 
reduzir a frequência de ataques epiléti-
cos no longo prazo, face aos fármacos 
existentes.

A questão estava agora na estraté-
gia a seguir para lançar o medicamento 
nos mercados internacionais. Deveria a 
Bial adotar a abordagem tradicional das 
empresas multinacionais, fabricando 
e comercializando o medicamento em 
todo o mundo? Esta opção seria extre-
mamente exigente em recursos, tanto 
"nanceiros como humanos, dada a 
dimensão da Bial e a limitada presença 
da sua rede de distribuição internacio-
nal. Por isso, a empresa optou por uma 
estratégia de licenciamento (licensing-
-out), reservando para si apenas alguns 
mercados europeus e africanos. 

Desta forma, tornou-se possível  
lançar o medicamento nos principais  
mercados mundiais2  sem esticar ex- 
cessivamente os recursos existentes,  
ao mesmo tempo que os pagamentos 
iniciais recebidos permitiam susten-
tar novos investimentos em I&D.



93

Capítulo 5

Consequentemente, a Bial estabeleceu 
dois contratos de licença com empresas 
farmacêuticas estrangeiras. Em janeiro 
de 2008, foi anunciado o acordo de 
licença exclusiva com a empresa ame-
ricana Sepracor (hoje, Sunovion) para 
o mercado dos Estados Unidos e do 
Canadá. 

Segundo as informações disponibili- 
zadas pelas empresas, a Sepracor com-
prometia-se a pagar à Bial um montante 
inicial de 75 milhões de dólares, podendo 
os pagamentos adicionais decorrentes 
do contrato atingir 100 milhões de dóla-
res. Em fevereiro de 2009, foi celebrado 
com a empresa japonesa Eisai outro 
contrato de licença, relativo a 35 países 
europeus, mais um acordo de copromo-
ção para o mercado espanhol.

Embora tenha havido di"culdades na 
obtenção da autorização de introdução 
do fármaco no mercado nos Estados 
Unidos (onde será comercializado como 
Stedesa®), o que implicou investimen-
tos adicionais no valor de 12 milhões 
de dólares3, o Zebinix® é atualmente 
comercializado em 11 países europeus4. 

A Bial é um excelente exemplo de 
utilização de contratos de licença, tanto 
na perspetiva de licenciado (licensing-in) 
como na de licenciador (licensing-out)5. 
O recurso ao licenciamento tem per-
mitido à empresa obter rendimentos 
pela comercialização internacional do 
produto que não teria conseguido se 
optasse por uma estratégia “interna” 
de internacionalização. Espera-se que 
o lançamento do produto nos Estados 
Unidos venha dar uma contribuição 

ainda mais acentuada para o cresci-
mento do negócio internacional da 
Bial. A lógica de parcerias internacionais 
expressa-se também no acordo cele-
brado em 2012 com a empresa alemã 
MediGene AG para a comercialização 
do Veregene®, uma pomada genital, no 
mercado da Península Ibérica.

O tema deste capítulo incide preci-
samente nos diversos tipos de formas 
contratuais de internacionalização, que 
poderão constituir alternativas muito 
interessantes de internacionalização re- 
lativamente às exportações e ao inves-
timento direto. De fato, esses contratos 
possibilitam a redução do risco da inter-
nacionalização, transferindo-o em larga 
medida para os parceiros locais (licencia-
dos, franqueados…). 

No Quadro 4, no capítulo anterior, 
foram apresentados os principais modos 
contratuais de internacionalização. Na  
Caixa 4 são apresentadas e de"nidas 
as principais formas contratuais de 
internacionalização.

Genericamente, as mais importantes 
são os contratos de licença e de fran-
chising, que serão analisados focando 
quatro vertentes principais – Para quê? 
(objetivos), Como? (condições de uti-
lização e características dos acordos), 
Vantagens e Problemas –, com uma 
conclusão. Na última secção do capítulo 
procede-se a um comentário rápido  
sobre outros modos contratuais, no- 
meadamente os contratos de gestão, 
a subcontratação internacional e as 
alianças estratégicas..
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Inovar como base do crescimento internacional
Nos anos 90, a Bial iniciou uma aposta em se dotar de capaci-
dades técnicas, conhecimento cientí(co e recursos humanos 
que lhe permitissem desenvolver novas soluções terapêuticas 
ajustadas às necessidades dos doentes.

A I&D farmacêutica envolve programas de largo prazo de 
concretização (10 a 15 anos), elevada complexidade e forte-
mente mobilizadores de recursos técnicos e (nanceiros.

Apostar na I&D signi(cou uma nova abertura ao mundo – muito diferente do conhecimento 
que já dispúnhamos pelas parcerias, que ainda hoje mantemos, com as grandes companhias 

internacionais – porque só os mercados globais podem rentabilizar os avultados investimentos. 

Foi um processo longo de 15 anos que culminou em 2009 com o lançamento do primeiro me-

dicamento de investigação de origem portuguesa, o novo antiepilético Zebinix®, hoje já pre-
sente em 17 países europeus. A que juntar-se-á, em 2015, um segundo produto, OPICAPONE,  
um antiparkinsoniano, cuja primeira licença para o Japão acabámos de concretizar.

Em paralelo, a presença comercial de Bial foi-se espalhando pelo mundo, hoje em cerca de 
50 países, incluindo empresas próprias em Moçambique, Angola, Costa do Mar(m (pólo para 
os países africanos de expressão francesa) e Panamá (apoio à presença em vários países da 
América Central). Em muitos dos restantes países temos apenas pequenas equipas comerciais.

Mas a nossa experiência com os mercados internacionais foi claramente indicando a necessida-
de duma presença no primeiro mundo, pelo que, em 1998, a aquisição da empresa basca ARIS-
TEGUI visou desenvolver uma presença forte no quarto mercado europeu. Não foi um caminho  
fácil, mas hoje somos já uma empresa dinâmica e reconhecida, com investimentos em I&D  
e com 280 colaboradores em Espanha.

Em 2010, a aquisição da empresa italiana SARM visou proporcionar-nos uma presença forte 
em outro importante mercado europeu, para o que estamos agora orientados.

Trata-se de construir, com a perseverança que uma aposta desta natureza implica, uma compan-
hia internacional, centrada em produtos inovadores de base própria e/ou em aliança com outras 
companhias, explorando as capacidades produtivas e o conhecimento próprios, por forma a 

que uma crescente percentagem do volume de negócios – atualmente cerca de 60 por cento –  
seja gerado fora do mercado português.

Este é o nosso percurso, num desa(o sucessivamente renovado de um crescimento sustentado,  
seguro, mas muito ambicioso, para transformar a Bial numa companhia internacional, de raiz 
portuguesa.

Luís Portela
Presidente da Bial
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Caixa 4. Modos contratuais para a internacionalização6

Contrato de licença:  Acordo pelo qual uma empresa concede a outra o direito de 
utilizar determinados conhecimentos (know-how) e/ou de explorar direitos de pro-
priedade industrial (marcas, patentes, modelos e desenhos) contra um pagamento, 
expresso normalmente através de royalities. Os contratos de licença podem incluir 
também a prestação de assitência técnica, de serviços de engenharia ou de formação 
pessoal.

Contratos de franchising: Acordo pelo qual uma empresa (franqueador ou franchi-
sor) cede a outra (franqueado ou franchisee) o direito de explorar, sob uma imagem e 
num contexto e espaço claramente de#nidos, um determinado negócio. O franchising 
aplica-se sobretudo à prestação de serviços, embora se venha desenvolvendo também 
o franchising industrial.

Contrato de gestão: Acordo pelo qual o controlo operacional de determinada 
empresa é assumido por outra, que se compromete a gerir o negócio em troca de 
uma remuneração, estabelecida normalmente em função das vendas e/ou resultados 
operacionais.

Contrato de fornecimento de infraestruturas ou de unidades industriais: 
Acordo, estabelecido individualmente ou em consórcio, de fornecimento de infraestru-
turas diversas (estrada, pontes, barragens, unidades de tratamento de e&uentes, etc.) 
ou de unidades industriais prontas a funcionar (unidades chave-na-mão). Por vezes, a 
empresa fornecedora encarrega-se também da gestão corrente da unidade industrial 
(contratos produto-na-mão) ou mesmo da comercialização dos produtos fabricados 
(contratos mercado-na-mão).

Contrato de prestação de assistência técnica: Acordo relativo à prestação de assiten-
cia técnica personalizada incidindo sobre produtos, processos de fabrico, organização 
da produção ou aspetos comerciais, contra determinada remuneração, normalmente 
#xada em função da duração dos serviços prestados.

Contrato de prestação de serviços de engenharia: Acordo relativo à prestação de 
serviços de conceção, adaptação ou modernização de unidades industriais (engenharia 
de base) ou de determinados aspetos especí#cos (engenharia de detalhe).

Alianças: Trata-se de um conjunto diversi#cado de acordos entre empresas, caracteri-
zados pela reciprocidade ou pela conjugação de esforços e de competências entre as 
empresas participantes. Alguns tipos de alianças envolvem a participação no capital, 
como é o caso das participações cruzadas ou das joint ventures. Nesta secção, porém, 
concentrar-nos-emos nas alianças que não estão associadas a participações societárias.

MODOS CONTRATUAIS
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Contratos de licença
Para quê?

Os contratos de licença permitem a 
uma empresa explorar internacional-
mente os seus direitos de propriedade 
industrial, nomeadamente patentes e  
marcas, sem assumir a responsabilidade 
do fabrico e comercialização dos pro-
dutos. O licenciamento é interessante, 
na medida em que reduz os riscos de 
entrada e de desenvolvimento do mer-
cado, os quais são assumidos pelo 
parceiro local: o licenciado. Além disso, 
facilita a entrada em mercados distantes 
e protegidos, para onde a exportação 
se torna, por vezes, complicada.

Como?

O estabelecimento de um contrato 
de licença supõe que a nossa empresa 
dispõe de patentes e/ou marcas regis- 
tadas no país alvo e de saberes especí#-
cos nos planos produtivo e/ou comercial 
(know-how), que o licenciado local vai 
poder utilizar por via do contrato. 

Consequentemente, para se inter-
nacionalizar pelo licenciamento, a 
empresa precisa de ter patentes (como 
a do princípio ativo do Zebinix®), mar-
cas (como a WC Pato) e conhecimentos 
(know-how de fabrico e de comerciali-
zação) que vai transmitir ao licenciado. 
Esta transmissão torna-se mais fácil se 
os conhecimentos estiverem formali-
zados em manuais de procedimentos, 
desenhos, fórmulas ou software, que 

são transferidos para o licenciado. 
Todavia, muitas vezes, esta transferên-
cia não é su#ciente para o licenciado 
fabricar e comercializar e#ciente-
mente os produtos objeto do contrato. 
Isso pode resultar das debilidades do 
licenciado (pensemos na insu#ciente 
quali#cação dos recursos humanos e 
capacidade de organização em mui-
tos países africanos, por exemplo) ou 
da complexidade e carácter tácito dos 
próprios conhecimentos. Nestas situa-
ções, torna-se, necessária a prestação 
de apoio adicional através de forma-
ção de pessoal e de assistência técnica.

Prazo: Os contratos têm normal-
mente um prazo de cinco a dez anos, 
exceto no caso de licenças de patente, 
cuja duração deve corresponder à vida 
útil remanescente da patente7. É impor-
tante conhecer o quadro jurídico que 
regula os contratos de licença no país 
alvo e, eventualmente, obter apoio jurí-
dico especí#co.

Pagamentos: A remuneração dos 
contratos de licença é efetuada basica-
mente por três vias:

Pagamentos #xos, que podem ser 
escalonados no tempo. É importante 
exigir um pagamento inicial, que 
corresponde à compensação pela 
disponibilização da informação ao 
licenciado;

Royalties, normalmente correspon-
dentes a uma percentagem do valor 
das vendas dos produtos objeto da 
licença; e

Honorários, expressos em homem/ 
/dia, em função das quali#cações do 
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pessoal afeto à prestação de assis-
tência técnica e de formação de 
pessoal; na de#nição dos valores a 
praticar convirá ter em conta não 
só os custos de deslocação e estadia 
no país como o custo de oportuni-
dade decorrente da sua ausência na 
empresa.    

As taxas de royalties resultam basica-
mente de um processo de negociação 
entre as partes contratantes. Existem 
todavia algumas referências ou balizas, 
em função do tipo de indústria (taxas de 
seis/sete por cento das vendas são acei-
táveis na eletrónica mas não na indústria 
alimentar, onde o padrão tende a ser  
dois ou três por cento), da complexidade, 
amplitude e relevância dos conhecimen-
tos e direitos negociados. 

Uma faceta interessante das royalties 
é o fato de estimularem uma conver-
gência de interesses: tanto o licenciador 
como o licenciado estarão interessados 
em que as vendas sejam mais elevadas. 
Por vezes, para além das vias acima referi-
das, o licenciador pode ter duas fontes de 
rendimento adicionais: a venda de com- 
ponentes (que tem a vantagem de  
permitir  algum controlo sobre o com- 
portamento do licenciado) e a venda 
de produtos complementares da gama 
de produtos licenciados. Quando hou-
ver alguma descon#ança em relação ao 
comportamento do licenciado pode ser 
conveniente estabelecer a obrigação do 
pagamento de royalties mínimas, isto é, 
de valores mínimos anuais, independen-
tes do volume de vendas efetuado. 

Cláusulas contratuais: Ao contrário 
do que acontece no franchising, onde, 

como veremos adiante, a utilização de 
contratos-modelo é frequente, no licen-
ciamento isso não acontece. Os termos 
e condições dos contratos de licença 
resultam em larga medida do processo 
de negociação. Na perspetiva do licen-
ciador, poderá ser conveniente, na 
medida em que a legislação local o per-
mita, incluir no contrato um conjunto 
de disposições que salvaguardem a sua 
posição e reduzam o risco de o licen-
ciado se vir a tornar um concorrente:

Restrições à exportação, de modo 
a poder estabelecer contratos de 
licença em outros países. Porém, se o 
nível de con#ança entre as partes for 
elevado e a capacidade do licenciado 
entrar nesses mercados for subs-
tancialmente superior, poderá ser 
conveniente dar espaço de manobra 
ao licenciado; 

Restrições ao fabrico de produtos  
concorrentes, para evitar que o licen- 
ciado venha a aplicar as aprendiza-
gens obtidas para fabricar e vender 
produtos similares;

Comunicação de melhoramentos 
introduzidos na tecnologia e nos 
produtos, condição frequentemente 
de#nida em termos de reciprocidade;

Controlo de qualidade dos produtos, 
particularmente quando o contrato 
inclui licença de marcas, de modo a evi-
tar a deterioração da imagem de marca;

Acesso à contabilidade do licenciado, 
diretamente ou através de um audi-
tor independente, para evitar riscos 
de falsi#cação das contas; e 

Obrigação de aprovisionamento de 
certos inputs ou componentes junto 
do licenciador ou de empresa por ele 
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indicada, para garantir simultanea-
mente salvaguarda da qualidade e 
para controlar o comportamento do 
licenciado. 

Vantagens do licenciamento 

As principais vantagens do licen- 
ciamento como instrumento de inter-
nacionalização são explicitadas no 
Quadro 6.

Como se veri#ca, as principais van- 
tagens do licenciamento estão associa-
das às seguintes facetas: facilidade de 
entrada; reduzido risco face a outros  
modos de operação como o investi-
mento direto; menor exigência em 

recursos; e possibilidade de bene#-
ciar do conhecimento do mercado 
pelo parceiro local, ao mesmo tempo 
que a marca da empresa é promo-
vida e ganha notoriedade no mercado 
em causa (admitindo que o contrato 
envolve licença de marca). 

A opção da Bial por este modo de 
operação resultou em larga medida 
dos aspetos de redução de riscos e 
de menor pressão sobre os recursos 
existentes. Especialmente após as pri-
meiras operações, os custos marginais 
do licenciamento são relativamente 
reduzidos. Como escreveu uma vez um 
executivo de uma empresa americana 
experiente no licenciamento, “there is 
no dolar as a royalty dolar”. 

Vantagens do Licenciamento
1. Baixo risco de entrada no mercado.

2. Rapidez de entrada (bene#ciando do conhecimento do mercado pelo licenciado).

3. Reduzido compromisso #nanceiro (especialmente quando os conhecimentos já estiverem 
formalizados e traduzidos na língua do país em causa).

4. Promoção da marca.

5. Libertação de recursos para outros investimentos (por exemplo, no desenvolvimento de 
novos produtos ou tecnologias).

6. Entrada em mercados distantes e/ou protegidos.

7. Possibilidade de testar o mercado para posterior investimento direto.

8. Possibilidade de identi#cação de parceiros adequados para colaboração posterior (por 
exemplo, como subcontratados ou parceiros em joint ventures).

9. Possibilidade de combinação com outros modos de operação, nomeadamente com a venda 
de componentes ou de produtos complemento de gama.

10. Maior facilidade de “transferência” dos pagamentos relativamente à repatriação de lucros 
(em alguns países).

Quadro 6. Vantagens do licenciamento8
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 O licenciamento de marcas e know- 
-how pode também ser usado para 
reduzir custos de produção, facilitando 
a entrada em mercados altamente 
competitivos; a empresa portuguesa de 
calçado Kyaia, proprietária da marca Fly 
London, usa o seu licenciado na China 
como base de fabrico para abastecer o 
mercado dos Estados Unidos.

No entanto, o licenciamento envolve 
também alguns riscos e di#culdades 
que convém ter em conta tanto na 
negociação como na gestão dos contra-
tos. Observemos então estes aspetos.

Problemas do licenciamento 

Os problemas estão sintetizados no 
Quadro 7. O principal é indiscutivel-
mente o risco de o licenciado se tornar 
um concorrente. De fato, tendo absor-
vido os conhecimentos tecnológicos 
e comerciais partilhados no âmbito 
do contrato, o licenciado pode ence-
tar um processo de desenvolvimento 
de capacidades que o leve a concor-
rer com o licenciador nos mercados 
internacionais. 

Uma média empresa metalome-
cânica fabricante de reboques e se- 
mirreboques, localizada no distrito de 
Aveiro, estabeleceu, por volta de 1980, 
um contrato de licença, com o prazo de 
cinco anos, com uma empresa belga, 
através do qual adquiriu know-how para 
a conceção e fabrico dos referidos pro-
dutos. Terminado o contrato, a empresa 
portuguesa continuou a investir no 
desenvolvimento da tecnologia, tendo  

es tabelecido uma colaboração com a 
Universidade do Porto. 

Tirando partido da entrada de 
Portugal na então CEE e dos custos 
de produção mais baixos, começou a 
comercializar os seus produtos no mer-
cado europeu, tornando-se um sério 
concorrente do seu ex-licenciador.  
A melhor resposta para este risco será 
estar sempre, como disse Peter Drucker, 
“um passo à frente dos outros”, conti-
nuando a investir no desenvolvimento 
de gerações subsequentes do produto. 

Outra possibilidade é adotar uma ati- 
tude cautelosa, licenciando uma gera-
ção de produtos anterior, por vezes 
mais adaptada às condições de países 
em desenvolvimento

Problemas do Licenciamento
1. Risco de criação de um concorrente.

2. Risco de deterioração da imagem de 
marca, se o licenciado não satis#zer as nor-
mas de qualidade pretendidas.

3. Custos de identi#cação de potenciais 
parceiros e de negociação dos contratos.

4. Custos de formalização e de comunica-
ção dos conhecimentos.

5. Custos de adaptação da tecnologia às 
condições locais.

6. Di#culdade de controlo do comporta-
mento do licenciado.

7. Regras restritivas colocadas por alguns 
países sobre a duração dos contratos, as 
taxas de royalties e outras condições con-
tratuais.

Quadro 7. Problemas do licenciamento9
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Conclusão

O licenciamento constitui uma forma 
interessante de entrada em mercados 
internacionais, especialmente quando 
existem barreiras às exportações e cus-
tos de transporte elevados ou quando 
a empresa não disponha dos recursos 
necessários para investir internacional-
mente em escala signi#cativa. Nesta 
medida, pode ser uma opção adequada 
para uma PME conciliar a difusão inter-
nacional dos seus produtos com uma 
lógica conservadora de utilização de 
recursos. 

Como se referiu no Capítulo 3, a 
empresa suíça Düring AG recorreu ao 
licenciamento para comercializar a sua 
gama de produtos WC Pato em várias 
dezenas de países, mantendo a sua 
dimensão na casa das 30 pessoas e evi-
tando excessivo stress sobre a gestão. 

No entanto, como se explicou acima, 
a utilização do licenciamento como 
modo de entrada em mercados inter-
nacionais pressupõe a existência de 
um know-how considerado valioso e 
a detenção de direitos de propriedade 
industrial, nomeadamente patentes e 
marcas. 

Apesar de muito menos exigente 
em recursos do que o investimento 
direto, não deixa de ter custos, nomea-
damente os associados à avaliação de 
potenciais parceiros, à negociação dos 
contratos, à formalização e partilha  
dos conhecimentos e ao controlo do 
comportamento do licenciado. O prin- 

cipal risco é, porém, o de o licenciado 
se poder transformar num concorrente.

A experiência é importante no licen-
ciamento: à medida que o número de 
contratos efetuados aumenta, a avalia-
ção tende a ser cada vez mais positiva. 
Em termos marginais, o peso dos custos 
vai diminuindo à medida que a empresa 
ganha experiência no negócio. O efeito 
do fator experiência foi con#rmado, 
aliás, num estudo feito sobre a expe-
riência de licenciamento das empresas 
portuguesas10..
Contratos de franchising

O franchising internacional é, em 
larga medida, uma consequência da 
crescente uniformização de gostos e pa- 
drões de consumo decorrente da glo- 
balização. Inicialmente focado num 
pequeno número de atividades de ser-
viços, como o aluguer de automóveis 
ou serviços de venda de combustível,  
o franchising alargou-se, nos últimos  
40 anos, a uma vasta panóplia de ser-
viços, desde os restaurantes de comida 
rápida ao vestuário ou à cosmética, 
nomeadamente através da utilização 
do business-format franchising, em 
que o pacote de serviços fornecido pelo 
franqueador não inclui apenas o pro-
duto e a marca, mas também o modelo 
de negócio a adotar pelo franqueado. 

O rápido crescimento de uma cadeia 
como a Body Shop constitui um exce-
lente exemplo de como o franchising 
permite a uma empresa com carência 
de recursos mas com uma excelente 
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ideia de negócio expandir-se por todo o 
mundo. No caso português, a expansão 
da Parfois – uma empresa de acessórios 
que conta hoje com lojas em 40 países, 
de Portugal à Rússia e do Panamá às 
Filipinas – constitui um inquestionável 
exemplo de sucesso. 

Outros casos de internacionalização  
através de franchising incluem a em- 
presa de roupa interior Throttleman 
(Boxer Shorts) e a empresa de vestuário 
Lanidor.

Uma questão frequentemente co- 
locada respeita à diferença entre licen-
ciamento e franchising. Os dois modos 
de operação são parentes próximos, 
na medida em que permitem uma in- 
ternacionalização sem excessivo inves-
timento de recursos e transferem para 
o parceiro local a principal fatia dos ris-
cos da operação. Existem, no entanto, 
diferenças, que respeitam sobretudo 
ao âmbito e ao grau de controlo. 

Quanto ao âmbito, o licenciamento 
incide, sobretudo, sobre o fabrico e 
venda de bens, enquanto o franchi-

sing respeita basicamente à prestação 
de serviços. A principal diferença está, 
porém, no nível de controlo que permi-
tem11: os licenciados têm uma margem 
de manobra e de autonomia de deci-
são muito superior à dos franqueados, 
que terão de seguir escrupulosamente 
as orientações de#nidas em termos de 

prestação do serviço, de marketing e 
de promoção. 

O contrato de franchising con#gura- 
-se, muito frequentemente, como um 
contrato de adesão.

A apresentação dos aspetos mais 
relevantes da utilização do franchising 
como instrumento de internacionaliza-
ção será estruturada de forma análoga 
à utilizada acima para os contratos de 
licença.   

Para quê?

O franchising é utilizado basicamente 
como um modo de entrada rápido, 
com níveis de controlo elevados, em 
atividades de serviços replicáveis inter-
nacionalmente. Trata-se basicamente 
de replicar em outras localizações um 
modelo de negócio já testado. 

A lógica de atuação, fortemente 
controlada pelo centro, permite gerar 
recursos rapidamente mobilizáveis para 
promover a expansão internacional da 
rede. 

Ao mobilizar o investimento e o es- 
forço de uma rede de franqueados, 
proprietários da respetiva loja e que, 
por isso, sentem também o negócio 
como seu, o franchising pode cons-
tituir uma alternativa vantajosa ao 
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estabelecimento de lojas próprias, na 
medida em que reduz custos e dina-
miza recursos. 

O caso da Parfois é ilustrativo da 
rapidez de crescimento: em cerca de 
15 anos, esta empresa abriu lojas em 
quase 40 países dispersos pelo mundo, 
bene#ciando da criação de uma ima-
gem e de um estilo atrativos.

Como?

O franchising assenta em quatro ele- 
mentos essenciais: (1) Uma imagem 
internacionalmente replicável, apelativa 
e protegida, capaz de atrair clientela;  
(2) um serviço estandardizado interna- 
cionalmente, que permite ao cliente 
“saber com o que conta”; (3) uma 
relação contínua entre franqueador e 
franqueado, em que o primeiro garante 
um apoio sistemático e uma formação 
contínua e atualização de procedi-
mentos ao franqueado, mas aproveita 
simultaneamente para um controlo 
estreito da sua atuação; e (4) um ter-
ritório de#nido, que pode ser apenas 
uma loja, situada num local determi-
nado, ou um espaço mais vasto.

Modelos de gestão: A última 
observação feita acima remete para a 
distinção entre dois modelos12  de ges-
tão do negócio: o franchising direto 
(direct franchising) e o master fran-
chising. No primeiro, o franqueador 
negoceia diretamente o contrato com 
cada franqueado, independentemente 
da sua localização, e controla o seu 

comportamento. Adota-se aqui uma ló- 
gica de “centro de roda”, em que o fran- 
queador gere diretamente todo o negó-
cio, como se exempli#ca na Figura  6.

Todavia, à medida que a rede inter-
nacional de franqueados cresce e se 
dispersa geogra#camente, a viabili-
dade da centralização do negócio pode 
ser posta em causa, devido às pressões 
que coloca sobre a gestão. 

O segundo modelo (master franchi-
sing) procura responder precisamente a 
este problema, ao mesmo tempo que 
contribui para a mobilização de novos 
recursos. No master franchising, a res-
ponsabilidade pelo desenvolvimento e 
gestão do negócio em alguns países ou 
regiões é atribuída, sob contrato, a um 
intermediário, designado por master 
franchisee. 

Este, normalmente, encarrega-se da 
seleção dos franqueados, do controlo 
da sua atividade e da prestação de 
apoio continuado aos franqueados no 
território de#nido (ver Figura 7). 

Tipicamente, o master franchisee  
efetua um pagamento inicial, por 
vezes substancial, e uma contribuição 
de gestão (management fee) baseada 
nas vendas, a qual corresponde em 
larga medida a uma partilha da com-
pensação paga pelo franqueado; por 
exemplo, se um franqueado paga uma 
compensação de 12 por cento sobre as 
vendas, sete por cento podem desti-
nar-se ao master franchisee e cinco por 
cento ao franqueador.
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O modelo de master franchising 
tem-se vindo a tornar cada vez mais 
corrente, pelos benefícios do “efeito 
cascata” que permite. Na perspe-
tiva do franqueador não deixa, no 
entanto, de envolver riscos, decorren-
tes nomeadamente da possibilidade 
de o master franchisee se poder tornar 
um concorrente e de o master franchi-
see não prestar apoio adequado aos 
franqueadores. 

Um exemplo desta situação ocorreu 
há alguns anos em Portugal, quando 
os franqueados da cadeia Cup&Cino 
se rebelaram contra o fato de o master 
franchisee não cumprir os seus com-
promissos de prestação de assistência 
continuada.

Franqueado
C

FranqueadorFranqueado
D

Franqueado
A

Franqueado
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Figura 6. Franchising direto

Figura 7. Master Franchising
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Prazo: O prazo do contrato é 
variável, embora durações de cinco 
anos, renováveis, sejam relativamente 
frequentes.

Pagamentos: A remuneração tem 
normalmente componentes explícitas e  
implícitas. As componentes explícitas 
correspondem a um direito de entrada 
inicial (muitas vezes designado como 
upfront fee, initial fee ou front-money) 
e às management fees e contribuições 
para a promoção e publicidade da 
cadeia. O direito de entrada inicial varia, 
normalmente, em função do grau de 
atratividade da imagem: internacional-
mente, ser franqueados da McDonald’s 
é diferente de ser franqueado da H3, 
por exemplo. 

Como se referiu acima, as contribui-
ções sobre as vendas ou os resultados 
pagos pelo franqueados podem ser, 
depois, repartidos entre o franqueador 
e o master franchisee. A afetação de 
uma parcela do volume de negócios do 
franqueados a publicidade é algo de 
que ambos, franqueado e franquea-
dor, vão bene#ciar, mas, sobretudo, 
este último, como principal bene#ciário 
da a#rmação internacional da cadeia. 
A remuneração implícita está asso-
ciada ao fornecimento de produtos ao 
franqueado, relativamente aos quais 
o franqueador pode ter uma margem 
mais ou menos elevada.

Cláusulas Contratuais: Após a 
decisão de internacionalização através 

de franchising será conveniente de#nir, 
como fazem as principais cadeias inter-
nacionais, um contrato-tipo. Deverá, 
no entanto, para cada território ser 
tida em conta a eventual legislação 
sobre concorrência aplicável ao fran-
chising. A margem de negociação em  
contratos desta natureza é relativa-
mente reduzida, embora o mesmo 
possa não acontecer para contratos 
de master franchising em territórios 
considerados como mercados poten-
cialmente relevantes.

Entre as disposições a incluir num 
contrato-tipo, contam-se as seguintes13:

De#nição dos elementos básicos do 
modelo de negócio;

Território contratual;

Regras relativas à localização, ca- 
racterísticas, dimensões mínimas, 
equipamento e decoração do esta-
belecimento onde o negócio será 
instalado;

Regulamentação de marketing e dos  
métodos de comercialização e de 
relacionamento com clientes;

De#nição do processo de aprovi- 
sionamento e eventual estabeleci-
mento de valores mínimos anuais ou 
semestrais de aquisição de produtos 
ou de inputs pelo franqueado;

Condições de remuneração e pena-
lizações por incumprimento;

Obrigações de assistência técnica, 
comercial e/ou jurídica a prestar 
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pelo franqueador ao franqueado e 
respetivas tarifas;

Cláusulas de exclusividade na co- 
mercialização de produtos e servi-
ços pelo franqueado;

Modalidades e prazos de paga-
mento das mercadorias ou serviços 
fornecidos pelo franqueador;

Duração do contrato e condições de 
renovação e de cessação;

Condições de trespasse: Normal- 
mente, o contrato especi#ca que o 
franqueador pode vetar a venda a 
qualquer entidade que lhe pareça 
não ter o per#l adequado. O fran-
queado só deve ser autorizado a 
passar o negócio a uma entidade 
aceite pelo licenciador e que esteja 
disposta a seguir o programa de 
treino do franqueador e pagá-lo. 

Depois do franqueado ter trespas-
sado o seu negócio, será impedido, 
por meio de uma cláusula restritiva, 
de entrar em concorrência com o 
franqueador ou qualquer dos seus 
franqueados por um dado período 
de tempo; e

Cláusulas arbitrais ou de resolução 
de litígios.

Vantagens do franchising

Como se referiu anteriormente, o 
franchising constitui um modo muito 
interessante de expansão internacional 
para negócios já testados, estandar-
dizados e facilmente replicáveis em 
diferentes contextos. As principais 
vantagens do franchising encontram- 
-se elencadas no Quadro 8, abaixo 
apresentado.

Vantagens do Franchising

1. Padrão elevado da imagem internacional do franchising.

2. Rapidez e baixo risco de entrada no mercado.

3. Aproveitamento de um método estandardizado de marketing e de uma imagem distintiva.

4. Rapidez de expansão internacional da rede.

5. Rigoroso controlo de custos.

6. Geração de recursos para outros investimentos (por exemplo, no desenvolvimento de novos 
métodos de marketing ou novos produtos) e para o crescimento da rede.

7. Motivação do franqueado para o desenvolvimento do negócio.

8. Conhecimento do mercado e hábitos de compra locais pelo franqueado.

9. Possibilidade de remuneração elevada e múltipla.

10. Sistema de negócio integrado e facilmente protegível.

Quadro 8: Vantagens do franchising14
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As principais vantagens do fran- 

chising resultam da facilidade de re- 
plicação do sistema. A existência de 
um modelo de referência (aquilo que 
na gíria do franchising se chama um 
template), normalmente já testado 
no mercado doméstico, permite uma 
considerável facilidade de entrada em 
contextos nacionais diversos, focando 
num segmento de mercado especí#co. 
Tal facilidade de entrada gera rendi-
mentos continuados que podem ser 
investidos na expansão internacional 
da rede. 

No mesmo sentido milita a contribui-
ção dos franqueados para as despesas 
gerais com publicidade e promoção 
da cadeia. A conjugação destes fato-
res pode possibilitar níveis elevados 
de crescimento internacional. O fran-
queador, como coordenador central da 
rede e proprietário da marca, torna-se 
o principal bene#ciário desse processo.

Por paradoxal que pareça, sendo 
um sistema fortemente controlado, o 
franchising permite simultaneamente 
um sentimento de independência, de 
estabelecimento do seu próprio negó-
cio por parte dos franqueados. Se o 
sistema for devidamente coordenado, 
estes sentem-se “donos” do negócio 
e membros de um “clube” reputado, 
no qual participam e do qual rece-
bem apoio. Nestas condições, o seu 
empenhamento no desenvolvimento 
do negócio pode ser muito forte, com 

vantagens tanto individuais como de 
a#rmação competitiva da rede.

Todavia, o franchising não é isento 
de problemas, decorrentes nomeada- 
mente das próprias características do 
sistema. A estandardização, que per-
mite uma replicação rápida, pode 
condicionar também o crescimento do 
negócio em contextos diferenciados. 
Passaremos, por isso, de seguida, a 
uma re&exão sobre os problemas sus-
citados pelo franchising.

Problemas do franchising

Embora, como se refere, o controlo 
seja inferior ao do investimento direto, 
o nível de controlo proporcionado pelo 
franchising, desde que o sistema seja 
bem concebido, é muito signi#cativo. 
O franqueador é indiscutivelmente 
“quem mexe os cordelinhos” da ca-
deia. No entanto, é fundamental gerir 
corretamente o sistema. Em particular, 
a prestação continuada de assistência 
técnica e comercial relevante para o 
negócio e a capacidade de introdução 
de novos produtos ou de adaptação dos 
produtos são fundamentais para forne-
cer a “cola” agregadora que suporta o 
interesse e o empenhamento dos fran-
queados e, consequentemente, a sua 
integração no sistema. 

Os papéis estão claramente de#ni-
dos e o correto desempenho por parte 
dos vários atores, especialmente do 
franqueador, é central para garantir o 
sucesso do conjunto. Neste contexto, 
uma consideração importante é a 
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Problemas do Franchising

1. Controlo inferior ao do investimento direto (embora elevado e superior ao do licenciamento).

2. Alguma possibilidade de criação de concorrentes, especialmente por parte dos master fran-
chisees.

3. Exigência de prestação de apoio continuado.

4. Necessidade de dispor à partida de uma imagem e de um conceito de negócio testados e 
replicáveis internacionalmente.

5. Possível di#culdade de adaptação a contextos culturais diferentes.

6. Necessidade de promoção continuada da imagem à escala internacional.

7. Exigências de proteção continuada dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

8. Risco de não manutenção da necessidade.

9. Tensão no relacionamento com os licenciados.

10. Exigências de qualidade na seleção dos franqueados.

11. Di#culdades de controlo internacional do sistema.

Quadro 9. Problemas do franchising15

sensibilidade para balancear o ritmo 
de crescimento com a capacidade de 
coordenação e de prestação de apoio. 

Os principais problemas do franchi-
sing são sistematizados no Quadro 9, 
abaixo apresentado.

O sistema tem de estar su#cien-
temente testado para ser replicado.  
O teste inicial será normalmente efe-
tuado no mercado nacional. É assim que 
se estabelece o template, o modelo de 
loja a reproduzir internacionalmente. 
Isso exige que as primeiras experiên-
cias no estrangeiro sejam em países 
com padrões de compra e condições 
de atuação relativamente semelhantes.  
A experiência de internacionalização 

da Cenoura, uma cadeia portuguesa de 
vestuário infantil, entretanto desapare-
cida, para a Irlanda defrontou-se com 
este problema: as características do 
mercado irlandês eram consideravel-
mente diferentes, levando a empresa 
a cometer vários erros (em termos de 
gama de tamanhos e de utilização  
de promoções, por exemplo) que vieram 
a determinar a retirada do mercado.

Outra questão central no franchi-
sing é a resposta judiciosa ao dilema 
estandardização/adaptação. A essência 
do sistema assenta na estandardiza-
ção. Todavia, a adaptação às diferentes 
condições locais torna-se indispensável.  
A McDonald’s teve de desenvolver ham-
búrgueres de borrego, especí#cos para a 
Índia, onde, por razões religiosas, parte 
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da população não come carne de vaca 
e outra parte não come carne de porco. 

Os estudos efetuados sobre este 
tema indicam16 que é preferível replicar 
o modelo estandardizado e só depois 
adaptar. Esta abordagem permite evitar 
o erro cometido pela cadeia de restaura-
ção rápida Pizza Hut na Rússia. 

Tendo sido das primeiras empresas 
a entrar na Rússia após a queda do 
regime comunista, a Pizza Hut resolveu 
lançar uma gama de pizzas com Russian 
"avour, que se saldou num fracasso 
completo. A razão era simples: os russos 
que, nessa altura, iam a um restaurante 
Pizza Hut não queriam sabores russos: 
queriam, sim, experimentar os sabores 
ocidentais! 

Conclusão

O franchising constitui uma forma 
relativamente pouco exigente em re- 
cursos que permite uma internacionali-
zação rápida, através da replicação de 
um modelo de negócio normalmente 
relativo à prestação de serviços. A lógica 
do franchising é a da estandardização, 
transpondo uma solução já testada com 
sucesso em outro local, habitualmente 
o país de origem. O sistema permite, 
por outro lado, conjugar os interesses 
de expansão do coordenador da cadeia 
com os objetivos de lançamento de 
negócio próprio dos franqueados. É, no 
entanto, muito claro que o poder reside 

no primeiro, que controla a atuação glo-
bal da cadeia. 

A globalização veio estimular o des- 
envolvimento do franchising, na medida 
em que a maior homogeneização de 
gostos e de padrões de consumo à 
escala mundial veio facilitar a replica-
ção de modelos de negócio. Os recursos 
gerados permitem sustentar o cresci-
mento do sistema. O franqueador tem 
de garantir, no entanto, quatro condi-
ções essenciais: um template consistente 
e replicável e uma imagem distintiva; 
capacidade de prestação de apoio con-
tinuado; capacidade de adaptação; e 
promoção e coordenação global. 

A Parfois, cadeia portuguesa de 
acessórios, conseguiu, desta forma, 
expandir-se rapidamente por todo o 
mundo, tendo recentemente aberto 
novas lojas na Ásia, onde o ritmo de 
crescimento económico é muito mais 
pujante que na Europa. 

Este exemplo mostra que o fran-
chising, se devidamente organizado e 
gerido, pode ser uma alternativa viável 
para a internacionalização de empresas 
portuguesas de serviços..
Outros modos contratuais 
de internacionalização

Existem outros modos contratuais de 
internacionalização relevantes – ainda 
que, por vezes, especí#cos de determi-
nadas atividades, como sucede com os 
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acordos de fornecimento de serviços  
de engenharia ou de infraestruturas e de 
unidades industriais completas – men-
cionados na Caixa 5. Nesta secção, #nal 
vamos apresentar brevemente as alian-
ças estratégicas e os contratos de gestão.

Alianças estratégicas

Uma aliança estratégica pode ser con-
siderada como um acordo, formal ou 
informal, potencialmente duradouro, 
considerado relevante para a empresa 
e caracterizado pela reciprocidade e/ou 
pela conjugação de esforços e de com-
petências entre os parceiros. 

Desta de#nição ressaltam quatro 
aspetos: 

(1) a aliança pode envolver ou não 
relações de participação no capital (par-
ticipações cruzadas entre os parceiros, 
aquisição conjunta de empresas ou par-
tilha do capital de uma nova empresa a 
criar);

(2) existe uma lógica de durabilidade 
potencial da relação, o que não obsta 
a que, por vezes, na prática, a duração 
possa ser reduzida; 

(3) a aliança pode ser estratégica para 
um parceiro e não o ser para outro; e 

(4) a aliança envolve contribuições e 
competências de ambos os parceiros. 

Por razões ligadas à estrutura deste 
livro, neste capítulo abordaremos apenas 
as alianças que não envolvem parti- 

cipações no capital. As restantes, 
nomeadamente a formação de joint 
ventures, serão apresentadas no capí-
tulo relativo ao investimento direto 
(Capítulo 7).

Numa perspetiva de projeção externa 
das empresas, os tipos de alianças mais 
relevantes são os seguintes: acordos de 
distribuição conjunta; estabelecimento 
de redes de distribuição conjuntas; 
acordos de comercialização recíproca; 
piggybacking; e acordos de especializa-
ção da produção.

Os acordos de distribuição conjunta 
permitem a empresas com produtos 
complementares e mesmo com pro- 
dutos concorrentes agregarem esforços 
no sentido de ganhar capacidade e/ou  
escala para conseguir entrar em mer- 
cados internacionais. Por vezes, o acordo 
abrange também os serviços de pós- 
-venda. O objetivo é explorar sinergias 
para reduzir os custos e os riscos da 
atuação internacional, particularmente 
no caso de empresas com gamas de 
oferta complementares. 

A lógica é idêntica ao do estabeleci-
mento de acordos complementares de 
empresas para exportação (ACE). Um 
exemplo muito interessante de uma 
aliança estratégica para a distribuição 
internacional respeita à aliança entre a 
portuguesa Adira e a espanhola Goiti, 
duas empresas de maquinaria industrial, 
que fabricam produtos complementa-
res: quinadoras e guilhotinas, a Adira, 
e puncionadoras, a Goiti. O objetivo 
era ganhar escala e alargar a gama 



110

Modos contratuais

para reforçar posições nos mercados da 
Argentina e do México.

O estabelecimento de redes de dis- 
tribuição conjuntas tem características 
semelhantes, traduzindo-se especi#ca- 
mente na cooperação para a implanta-
ção de redes próprias de distribuição e 
de serviço pós-venda nos estrangeiro. 

As empresas parceiras partilham 
os custos, os riscos e os benefícios da 
presença conjunta em mercados exter-
nos. As formas concretas de atuação 
podem ser diversas, desde a criação 
de um agrupamento complementar 
de empresas (ACE) para exportação ao 
estabelecimento de uma joint venture 
em Portugal, a qual é depois objeto de 
internacionalização, sendo proprietária 
dos pontos de venda no estrangeiro. 
Um exemplo interessante foi a aliança 
entre várias empresas portuguesas de 
calçado com vista à criação de um show- 
-room e de uma rede de distribuição na 
Polónia.

Nos acordos de comercialização 
recíproca, cada um dos participantes 
compromete-se a assegurar, em re- 
gime de reciprocidade, a comercializa-
ção dos produtos do outro no respetivo 
território. 

Este tipo de acordos permite a PME 
com recursos limitados, mas com 
gamas de produtos complementares, 
bene#ciar da cadeia de distribuição do 
parceiro em outro país. Desta forma, 
reduzem-se os custos e os riscos de 
penetração internacional ao mesmo 
tempo que se aproveita a rede de 

distribuição e o conhecimento de mer-
cado do parceiro e se acede a novos 
produtos para comercializar no territó-
rio nacional. 

As probabilidades de êxito deste tipo 
de colaboração são reforçadas pela 
satisfação de três condições: 

dimensão similar dos parceiros;
distância signi#cativa entre os 
mercados; e 
efetiva complementaridade das 
linhas de produto. 

Tanto quanto sabemos, são muito 
raros os acordos deste tipo celebrados 
por empresas portuguesas. Uma exce-
ção, ainda que pouco duradoura, foi a 
aliança entre duas empresas de laticí-
nios, uma situada no norte de Portugal 
e a outra na Nova Zelândia, para a 
comercialização recíproca de manteiga 
e queijo, respetivamente.

O piggybacking corresponde a um 
acordo entre duas empresas, normal-
mente de dimensão diferente, através 
do qual uma delas vende os seus pro-
dutos através da rede de distribuição 
internacional da outra. Este sistema é 
especialmente interessante quando os 
produtos da primeira são complemen-
tares da gama de oferta da segunda. 

As principais vantagens para a em- 
presa exportadora, regra geral uma 
PME, são a redução dos riscos e o acesso 
aos canais de distribuição do parceiro, 
que podem constituir um elemento de 
forte alavancagem das vendas. O prin-
cipal problema reside no desequilíbrio 
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de poder negocial frequentemente 
existente entre os dois parceiros. Um 
exemplo interessante é utilização da 
rede Nokia por PME #nlandesas produ-
toras de acessórios para telemóveis e 
smartphones.

Nos acordos de especialização da pro- 
dução, duas ou mais empresas aliam-se, 
repartindo a produção, por produtos ou 
por processos, de forma a explorar as 
vantagens da especialização em áreas 
complementares, ganhando competiti-
vidade internacional. 

A adoção desta estratégia passa pela 
especialização em tipos de produtos, 
como acontece no caso dos moldes, 
ou pela “decomposição” do produto, 
identi#cando as vantagens de cada 
parceiro no fabrico de componentes e 
na montagem do produto. 

Esta lógica de colaboração estimula 
cada parceiro a aprofundar as suas 
competências e desempenho, com 
vista ao sucesso conjunto. Por isso, tem 
sido designada por “especialização 
dinâmica”17. 

As empresas portuguesas poderiam  
posicionar-se como fabricantes de com- 
ponentes com economias de escala re-
duzidas ou como montadores, fazendo 
o aprovisionamento junto dos parceiros 
do acordo18. Contudo, estas alianças 
podem gerar tensões entre os parceiros, 

tanto na atribuição de tarefas como na 
repartição do excedente gerado.

Isso remete-nos para as vantagens 
e riscos das alianças, brevemente sin-
tetizadas no Quadro 10, apresentado 
na página seguinte. As principais van-
tagens estão associadas à redução de 
custos e riscos da operação interna-
cional, ao acesso a conhecimentos e 
ativos complementares para facilitar a 
entrada e o desenvolvimento de negó-
cios em mercados externos e ao acesso 
a redes. 

As alianças permitem, assim, alavan-
car recursos para a internacionalização. 
No outro prato da balança temos as 
exigências de capacidade de gestão e 
de coordenação de interesses e ativi-
dades e os riscos que podem suscitar, 
em especial os associados à maior 
complexidade organizacional – decor-
rente nomeadamente de diferenças de 
perspetivas de negócio, de horizontes 
temporais, de culturas empresariais e 
de modos de gestão – e à possibilidade 
de comportamento oportunístico do 
parceiro, que pode assimilar os conhe-
cimentos partilhados para avançar 
depois autonomamente.

A análise da experiência de alianças 
internacionais das empresas portugue-
sas sem participação no capital permite 
identi#car casos de sucesso, como o da 
relação entre a Simoldes e a Renault, 
e de insucesso, por exemplo a aliança 
entre várias empresas portuguesas de 
calçado para a aquisição de uma rede 
de distribuição em França. Um estudo 
sobre a cooperação internacional das 
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Vantagens das Alianças Riscos das Alianças
1.Redução de custos e riscos. 1. Maior complexidade organizacional.

2. Maior facilidade de acesso e expansão em 
mercados externos.

2. Problemas de coordenação.

3. Maior facilidade de obtenção de economias 
de escala e/ou de gama.

3. Limitações à de#nição de políticas de 
gestão autónomas.

4. Aproveitamento de posicionamento de 
mercado, linhas de produtos ou competências 
complementares.

4. Exposição às diferenças de objetivos, 
perspetivas de negócio, modos de gestão  
e culturas empresariais .

5. Exploração de sinergias.
5. Risco de divergência de horizontes 
temporais para o negócio.

6.Possibilidade de entrada rápida no mercado 
(acordos de comercialização recíproca).

6. Risco de criar e de alimentar um 
concorrente.

7.Exploração de oportunidades de 
aprendizagem e de desenvolvimento de 
negócios em conjunto.

7. Exposição a outros comportamentos 
oportunísticos do parceiro.

8.Possibilidade de acesso a conhecimentos 
tecnológicos do parceiro.

8. Risco de erosão da posição competitiva.

9. Acesso a redes de relações. 
9. Di#culdade de sustentação da base de 
con#ança entre os parceiros.

10. Ganhos de reputação em mercados 
externos.

10. Di#culdade de desenvolvimento, partilha 
e aplicação de conhecimentos.

Quadro 10. Vantagens e riscos das alianças estratégicas21

empresas portuguesas indica que, 
em quase 40 por cento dos casos de 
alianças estratégicas, as expectativas 
iniciais foram excedidas19.

Resultado interessante foi também 
o relativo à aprendizagem obtida, con-
#rmando que “as oportunidades de 
aprendizagem internacional proporcio-
nadas pelas relações cooperativas são 
(…) reais”20.

Contratos de gestão

Como se explicitou anteriormente, 
um contrato de gestão pode ser 

de#nido como um acordo pelo qual o 
controlo operacional de determinada 
empresa é assumido por outra, que se 
compromete a gerir o negócio em troca 
de uma remuneração, estabelecida 
normalmente em função das vendas  
e/ou dos resultados operacionais. 

Este tipo de contratos ocorre 
nomeadamente quando o proprietário 
do negócio não tem as competências 
adequadas para o gerir, entregando 
a gestão operacional a uma empresa 
especializada. Por vezes, esta consti-
tui, para as autoridades nacionais, uma 
forma de ultrapassar a incapacidade de 
empresas públicas gerirem, de fato, ati-
vidades que, por razões constitucionais, 
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estão atribuídas ao Estado ou a entida-
des públicas.

 No nosso país foi utilizado como 
forma de contornar disposições cons-
titucionais relativamente à propriedade 
pública de determinadas atividades. 
Normalmente, estes contratos não 
permitem ao contratado margem de 
manobra em atividades não operacio-
nais: por exemplo, é vedado decidir 
sobre investimentos em capital ou assu-
mir dívidas a longo prazo. Por vezes, os 
contratos de gestão não são estabeleci-
dos isoladamente, estando associados 
a outros acordos entre as partes. 

Os contratos de gestão podem ser 
utilizados em múltiplas atividades.  
Todavia, eles são particularmente co- 
muns em três áreas22: (1) exploração 
mineira, designadamente em países 
onde o sub-solo é considerado como 
propriedade pública; (2) gestão de in- 
fraestruturas, nomeadamente portos e 
aeroportos; e (3) hotelaria. Neste caso, 
eles constituem uma forma de entrada 
relativamente comum, pois permitem  
assegurar a gestão do hotel por cadeia 
internacional especializada e, ao mes-
mo tempo, bene#ciar da imagem e do 
sistema de reservas da cadeia. 

Por exemplo, o Pestana, que ini-
cialmente se de#nia como um grupo 
proprietário e gestor de unidades hote-
leiras, acabou por usar um contrato de 
gestão para entrar no mercado de hote-
laria de negócios de São Paulo. Hoje, 
tem outras unidades operadas atra-
vés de contratos de gestão (unidades 

designadas by Pestana), como o Hotel 
Miramar em São Tomé e Príncipe.

Os contratos de gestão têm uma 
duração de#nida, eventualmente reno-
vável; ela pode ser relativamente longa, 
ultrapassando por vezes os dez anos. 
O contratado assume a responsabili-
dade da gestão geral e, habitualmente, 
também da formação do pessoal. Tal 
formação é indispensável para asse- 
gurar o correto funcionamento do ne- 
gócio, mas pode suscitar também pro-
blemas, nomeadamente em países 
distantes e com um nível de educação 
baixo. 

A remuneração destes acordos en- 
volve normalmente uma estrutura com-
plexa, de modo a re&etir a diversidade 
de aspetos em que o desempenho  
é avaliado. Na perspetiva do contra-
tado é fundamental distinguir entre 
as despesas #xas incorridas e a contri-
buição para o aumento dos lucros do 
contratante. Assim, existem três tipos 
de pagamentos: (1) pagamento básico 
(basic fee), que pode ser #xo ou variável, 
em função da atividade; (2) incentivo, 
de#nido em função de objetivos rele-
vantes (por exemplo, lucros líquidos, 
taxa de ocupação do hotel, vendas 
internacionais…), e (3) pagamentos 
por serviços adicionais, não cobertos 
pelo pagamento básico do contrato 
(formação, promoção comercial e mar-
keting em áreas especí#cas…)23.

Como instrumentos de interna-
cionalização, os contratos de gestão 
podem ser bastante interessantes, na 
medida em que constituem uma forma 
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de entrada de baixo risco em territó-
rios onde outras formas de operação 
podem ser difíceis. Mais especi#ca-
mente, eles podem envolver diversos 
tipos de vantagens: (1) ultrapassagem 
de riscos políticos; (2) marcar uma 
posição em mercados potencialmente 
interessantes (caso do Pestana em São 
Paulo); (3) teste inicial do mercado; (4) 
ligação com outros modos de operação; 
(5) garantia de segurança e qualidade 
de aprovisionamento; e (6) criação de 
outras oportunidades de mercado.

Todavia, não deixam de suscitar ris-
cos. O principal é, evidentemente, a 
possibilidade de criar um concorrente. 
Muitas vezes, as empresas locais esta-
belecem este tipo de contratos como 
instrumento de aprendizagem em ges- 
tão. As ações de formação e o acom-
panhamento da atividade por parte do 
contratante podem permitir-lhe criar 

uma base de competências pro#ssio- 
nais que lhe permite não renovar o con-
trato e avançar depois isoladamente. 

Outros riscos a considerar respeitam 
à di#culdade de controlar plenamente 
as operações, à possibilidade de in- 
terferência governamental, à depen-
dência face à situação #nanceira do 
contratante (que pode inviabilizar a 
continuação da atividade, embora 
possa permitir, em contrapartida, uma 
aquisição em condições vantajosas) e 
ao problema da diferença de perspe-
tivas entre os parceiros, que podem 
gerar tensões difíceis de ultrapassar.  
No entanto, se ambos os parceiros ado-
tarem uma perspetiva de longo prazo 
na relação, as possibilidades de criação 
de con#ança e de integração de perspe-
tivas serão superiores, determinando, 
portanto, uma maior sustentabilidade 
do negócio..

S U M Á R I O
Existem múltiplas formas contratuais de operação internacional: contratos de licença, contratos 

de franchising, contratos de gestão, contratos de fornecimento de infraestruturas ou de unidades 

industriais completas, contratos de prestação de assistência técnica, contratos de prestação de servi-

ços de engenharia, fabricação sob contrato, subcontratação e alianças estratégicas.

O licenciamento é interessante, especialmente para mercados onde existam barreiras às exporta-

ções e custos de transporte elevados ou quando a empresa não disponha dos recursos necessários 

para investir internacionalmente em escala signi#cativa. Permite reduzir os riscos de entrada e de 

desenvolvimento do mercado, os quais são assumidos pelo licenciado. Para se internacionalizar pelo 

licenciamento, a empresa precisa de ter patentes (como a do princípio ativo do Zebinix®), marcas 

(como a WC Pato) e conhecimentos (know-how de fabrico e de comercialização) que vai transmitir 

ao licenciado. 

As principais vantagens do licenciamento são a facilidade de entrada no mercado, o reduzido risco 

face a outros modos de operação, a menor exigência em recursos e a possibilidade de bene#ciar do 

conhecimento do mercado pelo parceiro local, ao mesmo tempo que a marca da empresa é promo-

vida e ganha notoriedade. 
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O maior risco respeita à possibilidade de o licenciado se tornar um concorrente. Para o evitar, 

importa estipular no contrato restrições ao comportamento do licenciado durante e, se possível, após 

o termo do contrato. Será conveniente manter um conjunto de saberes corporizados em produtos 

intermédios ou componentes de que o licenciado necessita para as suas operações, mas que, não 

lhe são transmitidos. 

O franchising permite internacionalizar rapidamente, replicando um modelo de negócio normal-

mente relativo à prestação de serviços. A lógica subjacente é a da estandardização, transpondo 

internacionalmente uma solução já testada com sucesso. Permite conjugar os interesses de expansão 

do coordenador da cadeia com os objetivos de lançamento de negócio próprio pelos franqueados. 

O franchising assenta em contratos-tipo, de#nidos pelo franqueador, sendo reduzida a margem de 

negociação. O poder reside claramente no franqueador, que controla a atuação global da cadeia.

Existem dois modelos básicos de gestão internacional do negócio de franchising: o franchising 

direto (direct franchising) e o master franchising. 

O franchising assenta em quatro elementos essenciais: (1) uma imagem internacionalmente 

replicável, apelativa e protegida, capaz de atrair clientela; (2) um serviço estandardizado interna-

cionalmente, que permite ao cliente “saber com o que conta”; (3) uma relação contínua entre 

franqueador e franqueado; e (4) um território de#nido, que pode ser apenas uma loja ou um espaço 

geográ#co mais vasto.

As principais vantagens do franchising resultam da facilidade de replicação do sistema. A exis-

tência de um modelo de referência (aquilo que na gíria do franchising se chama um template), 

normalmente já testado no mercado doméstico, permite uma considerável facilidade de entrada 

em contextos nacionais diversos, focando num segmento de mercado especí#co. Tal facilidade de 

entrada gera rendimentos continuados que podem ser investidos na expansão internacional da rede.

O franchising envolve riscos (nomeadamente a possibilidade de criação de concorrentes, espe-

cialmente por parte dos master franchisees) e custos, associados à exigência de prestação de apoio 

continuado, à promoção da imagem da rede e ao controlo do comportamento dos franqueados.

Uma aliança estratégica é um acordo, formal ou informal, potencialmente duradouro, conside-

rado relevante para a empresa e caracterizado pela reciprocidade e/ou pela conjugação de esforços 

e de competências entre os parceiros.

Os tipos de alianças mais relevantes para estimular a internacionalização são os seguintes: acordos 

de distribuição conjunta; estabelecimento de redes de distribuição conjuntas; acordos de comercia-

lização recíproca; piggybacking (acordo entre duas empresas, normalmente de dimensão diferente, 

através do qual uma delas vende os seus produtos através da rede de distribuição internacional da 

outra); e acordos de especialização da produção.

As principais vantagens das alianças residem na redução de custos e riscos da operação internacio-

nal, no acesso a conhecimentos e ativos complementares para facilitar a entrada e o desenvolvimento 



116

Modos contratuais

1 (1) Up (setembro, 2009); (2) Portela, Portela (2010), I&D Novos Medicamentos para o Sistema 
Nervoso Central: O caso Bial, apresentação no Seminário Prime – Uma Retrospectiva 2000-2009, 
Lisboa, fevereiro, 2010.
2 A incidência da epilepsia na Ásia é muito baixa, pelo que os mercados da Europa e América são 
claramente os mais relevantes. Comunicação pessoal do Dr. Luís Portela, em janeiro de 2008.
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(1994), Entry strategies for international markets, Lexington Book, Nova Iorque; (4) Welch, Lawrence 
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de negócios em mercados externos e no acesso a redes internacionais. Permitem, assim, alavancar 

recursos para a internacionalização. 

Os problemas resultam, sobretudo, das exigências em capacidade de gestão e de coordenação de 

interesses e atividades e dos riscos associados à maior complexidade organizacional e à possibilidade 

de comportamento oportunístico do parceiro, que pode assimilar os conhecimentos partilhados para 

avançar depois autonomamente.

Um contrato de gestão é um acordo pelo qual o controlo operacional de determinada empresa é 

assumido por outra, que se compromete a gerir o negócio em troca de uma remuneração, estabele-

cida normalmente em função das vendas e/ou dos resultados operacionais.

Os contratos de gestão são usados principalmente na exploração mineira, na hotelaria e na explo-

ração de infraestruturas. Constituem uma forma de entrada de baixo risco em negócios onde outras 

formas de operação podem ser difíceis. Analogamente a outros modos contratuais, o principal pro-

blema é a possibilidade de criar, a prazo, um concorrente.
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S. & Benito, Gabriel R. G. & Petersen, Bent (2007), Foreign Operation Methods: Theory, Analysis, 
Strategy,  Cheltenham, Edward Elgar. 
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local ou pode criar uma #lial detida a 100% para desenvolver e gerir o negócio de franchising num 
determinado território ou região. Todavia, não considerámos estas possibilidades, na medida em 
que elas relevam do investimento direto e não de relações contratuais sem participação no capital. 
Sobre o assunto, pode consultar-se Lawrence S. Welch, Gabriel R. G. Benito e Bent Petersen, Foreign 
Operation Methods: Theory, Analysis, Strategy, Cheltenham, Edward Elgar, 2007. 
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Capítulo 6 

Avaliação do ambiente 
de investimento: risco 
político

A EFACEC é uma empresa portugue- 
sa especializada na produção de equi- 
pamentos elétricos, com mais de 4500  
colaboradores e um volume de negó-
cios que ultrapassou mil milhões de 
euros em 2012. Mesmo assim, não 
é a maior empresa com sede em 
Portugal por volume de faturação, mas 
é uma das mais internacionalizadas, 
com negócios em mais de 65 países1.  
A empresa compete com gigantes 
mundiais como a General Electric ame-
ricana ou a Siemens alemã, sendo a 
qualidade e a #abilidade muitas vezes 
mais importantes que o preço dos seus 
produtos. Nenhuma companhia de ele-
tricidade aceitaria gerar “apagões” por 
de#ciência dos equipamentos de alta 
tensão ou dos transformadores instala-
dos pela EFACEC. 

Em 1987, iniciou a atividade de 
exportação adquirindo competências 
e know-how, tendo posteriormente 
passado ao investimento em estruturas 

comerciais e industriais. Na fase inicial, 
a internacionalização tinha pouco peso  
na estrutura organizacional, dado que  
a EFACEC continuava a ser uma em- 
presa essencialmente nacional que des- 
envolvia projetos em vários mercados 
internacionais. Em 2007 dá-se uma 
inversão clara deste ciclo passando a 
ser de#nidos objetivos claros de expan-
são internacional. É também em 2007 
que adquire a ACS – Advanced Control 
Systems, em Geórgia-Atlanta, EUA. 
A estratégia consiste em expandir a 
empresa de forma sustentada concor-
rendo diretamente com outros players 
mundiais. Neste sentido, a empresa 
elabora um plano para 2008-2012 cujo 
objetivo era reposicionar e estimular as 
suas propostas de valor nos diversos 
projetos internacionais. 

A natureza da atividade da EFACEC  
faz com que tenham de ser desenvolvi-
das atividades com valor acrescentado 
nos países de destino, pelo que a forma 
de presença em muitos mercados, entre 
os quais Argentina e Estados Unidos 
da América, é pela via do investimento 
direto no estrangeiro. No entanto, a es- 
colha deste modo de entrada não 
é exclusivo de grandes empresas 
industriais. Aliás, são as empresas de 
serviços as que mais frequentemente 
usam o investimento direto, devido à 
necessidade de interação com os cli- 
entes. Das cadeias hoteleiras, às em- 
presas de software, passando pelos 
serviços #nanceiros e projetistas de  
construção civil, encontramos nume- 
rosos exemplos de empresas portu- 
guesas com forte presença no exterior 
pela via do investimento direto.



121

Capítulo 6

“Principais riscos e obstáculos encontrados na expansão internacional da Mota-Engil”
A Mota-Engil detém um percurso internacional associado ao inicio 
da sua história, já que em 1946, ano da sua constituição, iniciou 
a sua atividade em Angola. Neste percurso, muitas têm sido as 
adversidades, mas a persistência alinhada com uma estratégia 
sólida, adequada ao longo dos tempos e "exível em função das 
especi2cidades de cada mercado, permite hoje que a Mota-Engil 
marque presença em três continentes e 19 países, com cerca de 80 
por cento da sua carteira de encomendas proveniente do exterior.

Devo, no entanto, salientar que de2nir e implementar uma estratégia de internacionalização é 
um processo dinâmico e exigente que eleva os níveis de responsabilidade da organização, risco 
exponenciado no caso das PMES pela sua reduzida dimensão e balanço para suportar eventuais 
insucessos. A internacionalização é um exercício de planeamento estratégico, uma das mais 
importantes funções da gestão, e deverá estar inserido numa abordagem integrada da estratégia 
da empresa.

Nos procedimentos de gestão da Mota-Engil, temos de2nidos os critérios de avaliação de potencial 
e de risco para a tomada de decisão de um processo de internacionalização:
- Conjuntura económica e perspetivas de evolução;
- Conjuntura política e social e riscos inerentes;
- Dimensão e maturidade dos mercados e perspetivas;
- Presença de concorrentes internacionais e respetivas estratégias;
- Presença de entidades 2nanceiras com as quais exista relacionamento e sua visão de mercado;
- Legislação 2scal, práticas laborais, níveis salariais e oferta de recursos humanos.

A avaliação deverá ser complementada com visitas e contatos com entidades como a AICEP, as 
entidades o2ciais locais, a banca, potenciais parceiros e clientes, procedimento esse que terá 
sempre custos muito inferiores aos que poderiam resultar de uma internacionalização motivada 
por impulso, desconhecimento ou impreparação.

Na Mota-Engil, consideramos como fatores para a mitigação de risco os seguintes:
1. Estabelecimento de parcerias locais que permitam facilitar o acesso aos diferentes stakeholders, 
partilha de risco e mais facilmente evitar contingências;
2. Avaliação da capacidade e disponibilidade de apoio por parte da banca local;
3. Seleção adequada dos recursos humanos, sendo relevante a competência técnica, bem como a 
experiência e capacidade de executar missões em ambientes diferentes.

Reconhecendo os riscos existentes pela sua própria experiência, a Mota-Engil empreendeu, em 2011, 
em conjunto com a AICEP e a Caixa Geral de Depósitos, um programa designado “Internacionalizar 
em Parceria”, o qual visa investir e apoiar operacionalmente as PMES que pretendam iniciar o seu 
processo de internacionalização.

Tal como para a Mota-Engil foi importante, em devido tempo, olhar para novos horizontes, 
entendemos, nesta fase, que deveríamos apoiar outros empresários portugueses no desa2o 
que resulta do atual contexto e para o qual a iniciativa privada deve complementar a diplomacia 
económica numa lógica complementar muito relevante face ao mundo global e de crescente 
concorrência em que vivemos.

Gonçalo Moura Martins
CEO da MOTA-ENGIL
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A decisão de entrada pela via do inves-
timento direto é a que envolve maiores 
custos e risco, dado que as empresas 
precisam de adquirir ativos – máquinas,  
mobiliário e, por vezes, terrenos e edi- 
fícios nos países de destino, bem como 
possuir uma força de trabalho no local,  
constituída por colaboradores desse 
país ou enviados a partir da sede 
(expatriados). 

No caso da EFACEC, os 4500 co- 
laboradores são de mais de 30 nacio-
nalidades2. Naturalmente, a presença 
nos mercados pela via do investimento 
direto requer a mobilização de recursos 
#nanceiros que, no caso das empresas 
industriais e de serviços de capital inten-
sivo, como a hotelaria, tendem a ser 
bastante elevados..
Avaliação do risco

Os elevados compromissos #nancei-
ros que tendem a ser necessários no 
caso do investimento direto, tornam 
este modo de entrada vulnerável a ris-
cos consideráveis. O primeiro é o risco 
político, designação que engloba a ins-
tabilidade do governo local e do quadro 
legal, a discriminação desfavorável à 
empresa estrangeira e, nos casos mais 
extremos, a nacionalização dos seus ati-
vos. A transição política na Venezuela, 
após o falecimento do presidente Hugo 
Chavez, é um fator importante para as 
já numerosas empresas portuguesas que 
atuam no mercado local. Por outro lado, 
regimes aparentemente estáveis, como 
os da Tunísia ou da Líbia vieram a atra-
vessar períodos de forte instabilidade. 

A discriminação é uma prática por 
vezes disfarçada mas, comum em se- 
tores considerados estratégicos pelos go- 
vernos. As empresas de construção civil 
estrangeiras são, muitas vezes, prete-
ridas a favor de empresas locais ou só 
podem concorrer a grandes obras se 
estabelecerem consórcios envolvendo 
empresas locais. A nacionalização de ati- 
vos de EMN tornou-se mais rara nas úl- 
timas décadas. No entanto, casos recen-
tes como o da nacionalização da #lial da 
Repsol na Argentina, em 20123, relan-
çam a preocupação com este tipo de 
ações contra empresas estrangeiras.

O risco político é objeto de diver-
sos estudos que fazem a comparação 
entre países. Um dos mais conhecidos 
é elaborado pela Euromoney. O quadro 
seguinte contém a posição relativa de 
um conjunto selecionado de países com 
base na sua importância como polos 
de atração de IDPE (investimento direto 
português no estrangeiro), incluindo 
também informação sobre PIB e índice 
de competitividade do Banco Mundial.

O risco cambial é outra fonte de risco 
importante quando se pondera uma 
decisão de investimento no estrangeiro. 
Investir fora da zona euro tem impli- 
cações que devem ser ponderadas.  
A possível desvalorização da moeda do 
país de destino penaliza o valor a rece-
ber em euros quando a empresa #zer 
a repatriação dos lucros. No entanto, 
a desvalorização da moeda local pode 
bene#ciar uma empresa que exporte 
a partir desse país. A Finca Flichman 
que a Sogrape adquiriu, em 1997, na 
Argentina4, bene#ciou de uma desva-
lorização do peso para reforçar as suas 
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País
Euromoney
Country 

Risk (ECR)
PIB 2011 

(milhões US $)

Portugal* 50,14 237.374 49 4,40

Espanha* 53,73 1.476.882 36 4,60

Grécia* 33,99 289.627 96 3,86

Reino Unido* 72,82 2.445.408 8 5,45

Alemanha* 80,79 3.600.833 6 5,48

França* 72,57 2.773.032 21 5,11

Itália* 56,53 2.193.971 42 4,46

Holanda* 81,82 836.074 5 5,50

Polónia* 64,75 514.496 41 4,46

Irlanda* 57,3 217.275 27 4,91

República Checa* 69,56 217.027 39 4,51

Hungria* 49,47 140.029 60 4,30

Rússia 52,73 1.857.770 67 4,20

Cabo Verde 15,1 1.901 122 3,55

Moçambique 36,22 12.798 138 3,17

Angola 38,71 104.332

Brasil 60,18 2.476.652 48 4,40

Venezuela 33,41 316.482 126 3,46

México 58,88 1.153.343 53 4,36

Argentina 33,64 446.044 94 3,87

Colômbia 58,62 333.372 69 4,18

EUA 74,88 14.991.300 7 5,47

Canadá 81,86 1.736.051 14 5,27

Índia 52,28 1.847.977 59 4,32

China 59,8 7.318.499 29 4,83

Japão 66,02 5.867.154 10 5,40

Global Competitiveness 
Index 2012-2013

* Países pertencentes à União Europeia

Quadro 11. Risco político em 2012, principais países a nível de IDPE5

Rank Score

exportações de vinho para os Estados 
Unidos. O risco cambial tem uma implica-
ção particularmente crítica na decisão de 
#nanciamento – as taxas de juro tendem 
a ser mais reduzidas nos países mais ricos 

e #nanceiramente equilibrados. No en- 
tanto, a eventual desvalorização da 
moeda do país de destino pode tornar o 
serviço da dívida muito pesado para as 
empresas que se #nanciaram no exterior.
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Finalmente, o risco económico é um 
fator importante a considerar. Mercados 
em expansão são, geralmente, mais 
atrativos pelo potencial que o mercado 
doméstico representa. No entanto, é 
importante relacionar o ciclo económico 
do país de destino com o ciclo da vanta-
gem competitiva da empresa. Algumas 
atividades levam anos a consolidar-se. 
A perseverança da Jerónimo Martins 
na Polónia permitiu que a expansão da 
rede Biedronka se consolidasse a tempo 
de bene#ciar do crescimento económico 
que a economia polaca experimentou 
nos últimos anos. 

Apesar dos riscos que afetam a deci-
são de investimento no estrangeiro, 
podem existir condições ambientais que 
o propiciem. É cada vez mais frequente 
que os governos dos países hospedei-
ros apoiem as empresas portadoras 
de know-how e acesso a mercados e 
apoiarem o seu investimento através 
de benefícios #scais, cedência de terre-
nos ou edifícios, ou #nanciamento em  
condições vantajosas. O Chile criou mes- 
mo um programa destinado a novas 
empresas, “start-up Chile”, em que as 
novas empresas selecionadas recebem 
$40 000 de apoio #nanceiro6. 

A decisão de investir no exterior 
pode também bene#ciar de apoios 
obtidos em Portugal, como é o caso do 
Sistema de Incentivos à Quali#cação e 
Internacionalização de PME (SIQIPME) 
do Compete – Programa Operacional de 
Fatores de Competitividade. O SIQIPME 
promove o aumento da produtividade, 
&exibilidade, capacidade de resposta e 
presença ativa nos mercados externos7 

das PME.

Uma forma importante de minorar 
os custos e riscos do investimento direto 
consiste no estabelecimento de parce-
rias com outras empresas portuguesas 
ou locais que podem partilhar a sua 
experiência e infraestruturas. Um exem-
plo desta abordagem é a da Logoplaste, 
que fabrica embalagens de PET localiza-
das no início da linha de enchimento de 
fabricantes de bebidas. A sua experiên-
cia com grandes multinacionais como 
a Coca-Cola ou a Danone facilitaram 
substancialmente o investimento direto 
em novos mercados. O #nanciamento 
em moeda local pode também reduzir 
o risco do IDE, incluindo o da desvalori-
zação da divisa do país hospedeiro..
Avaliação da decisão de 
investimento estrangeiro

O investimento no estrangeiro deve 
ser cuidadosamente avaliado, dado que 
pode representar uma excelente oportu-
nidade de crescimento ou uma ameaça 
à sobrevivência da empresa. Os fatores 
fundamentais a considerar devem incluir 
elementos externos como:

mercado – local e nos países vizinhos;

 
ção – custo de matérias-primas, energia,  
terrenos e edifícios, quali#cação e custo 
da mão de obra. Devem também ser 
considerados os custos de transporte, 
de bens importados e dos produtos 
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acabados que se destinem a outras 
regiões ou países.

tanto do investimento como do fundo 
de maneio;

estaduais e nacionais, isenções e dedu-
ções, possibilidades de consolidação 
#scal e acordos de dupla tributação.

Por outro lado, os recursos internos 
da empresa devem igualmente ser pon-
derados, incluindo:

-
dade no estrangeiro, disponíveis para 
ser expatriados;

-
grar a nova unidade;

-
cional de atividades.

Naturalmente, os mesmos princípios 
de e#ciência e minimização de custos, 
nomeadamente de custos #xos, devem 
nortear a decisão de investimento 
estrangeiro. No entanto, algumas espe-
ci#cidades devem ser tidas em conta 
– a utilização de recursos locais tende a 
reduzir os custos no novo projeto. Por 
exemplo, a utilização de mão de obra 
local pode satisfazer tanto requisitos 
legais do país hospedeiro como reduzir 
o custo em relação a quadros expatria-
dos. No entanto, a empresa não deve 
sacri#car objetivos mais gerais de consis-
tência estratégica, partilha internacional 
de conhecimento e proteção da sua 
propriedade intelectual. 

A primeira etapa da avaliação deve 
ser feita na ótica do projeto, com base 
na moeda local. No entanto, a ava-
liação #nal deve ser feita na perspetiva 
da empresa-mãe, ou seja, em euros, e 
a decisão tomada apenas se for criado 
valor para a empresa-mãe, por exem-
plo, através do valor atual líquido (VAL).  
As principais diferenças entre a pers-
petiva do projeto e da empresa-mãe 
resultam dos efeitos #scais e da possi-
bilidade de existirem trocas comerciais 
entre a empresa-mãe e a #lial. Assim, é 
possível, por exemplo, que um projeto 
com VAL negativo, na análise estrita-
mente local, possa ser bené#co para a 
empresa-mãe por permitir a exportação 
de produtos em que o valor atual das 
margens compense o valor negativo do 
projeto.

O exemplo seguinte ilustra os as- 
petos essenciais que devem ser anali-
sados numa decisão de investimento 
no estrangeiro, identi#cando algumas 
variáveis que diferenciam as óticas do 
projeto e da empresa-mãe, assim como 
a escolha entre exportação e investi-
mento direto..
Caso prático

A Energética SA exporta 120 000 
baterias/ano para a Petrolândia ao preço 
CIF (custo, seguro e frete) unitário de 
€100. O custo unitário de produção em 
Portugal é de €30 e o custo de trans-
porte é de €25 por bateria. O governo 
da Petrolândia propôs à Energética a 
criação, na capital, de uma fábrica, 
o que obrigaria ao investimento de  
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€50 000 000, incluindo €15 000 000 
em equipamento usado, já amortizado 
que, alternativamente, não teria qual-
quer valor residual.

O governo pede a redução do preço 
de venda para o equivalente em Dirhams 
a €90 (1000 Dirhams, à taxa de câmbio 
atual de 11,11 Dirhams por euro), pro-
metendo, em troca, aumentar as tarifas 
sobre as importações, o que permitirá 
à Energética passar a vender 240 000  
baterias/ano na Petrolândia, todas pro- 
duzidas localmente. Conhecem-se ou- 
tros elementos:

Admita ainda que existe um acordo 
entre os dois países permitindo deduzir, 
no país de origem – Portugal, o imposto 
pago no país hospedeiro. Não há res-
trições à transferência de quaisquer 
verbas mas, no #nal do décimo ano, 
a fábrica será oferecida ao estado da 
Petrolândia. Para avaliar se a decisão de 

investimento é vantajosa é necessário 
comparar com a continuação da expor-
tação. Assim, se a Energética mantiver 
a exportação durante os próximos dez 
anos, terá uma rendibilidade anual de 
€4,2 milhões:

Assumindo que, no caso da expor-
tação, não há necessidade de fazer 
novos investimentos, o resultado líquido 
estimado equivale ao cash-"ow gerado 
pela exportação pelo que o valor atual 
(VA) se obtém fazendo:

Este valor pode agora ser compa-
rado com o do investimento direto. 
Comecemos pela ótica do projeto 
(Quadro 13).

Gastos #xos desembolsáveis: 2 400 000€/ ano

Gasto variável unitário: 30€*

Depreciações, quotas 
constantes: 10 anos

Taxa de imposto sobre os 
lucros (Petrolândia): 20%

Taxa de imposto sobre os 
lucros (Portugal): 30%

Taxa de remuneração do 
capital próprio: 10%

*Inclui 10 euros de componentes fornecidos pela sede 
com um preço de transferência que garante uma margem 
em Portugal de 20%.

Ano 1-10
Vendas 12 000 000 (120 000*100)

Gasto de 
produção 3 600 000 (120 000*30)

Gastos de 
transporte 3 000 000 (120 000*25)

RAI 5 400 000

Impostos (30%) 1 620 000

RL 3 780 000

Quadro 12. Resultados anuais se o 
mercado for servido pela exportação  

VA = 3 780 000 a10 -10% =  
€3,78milhões X 6,145 = 
€23,228 milhões
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Ano 0 Anos 1-10
Vendas 21 000 000 (240 000 * 90)
GV 7 200 000 (240 000 * 30)

Gastos #xos desembolsáveis 2 400 000

Depreciações 5 000 000 (50 000 000/10)

RAI 7 000 000
Impostos (20%) 1 400 000
RL 5 600 000
Amortizações 5 000 000
Investimento -50 000 000

Cash-"ows -50 000 000 10 600 000

Quadro 13. Cash-"ows anuais se o mercado for servido pelo investimento direto  

Na ótica do projeto, o Valor Atual Líquido (VAL) pode ser obtido da seguinte 
forma:

VAL = - €50M + €10,6 milhões X 6,145 = €15,14 milhões

Este valor é substancialmente inferior 
ao da exportação. No entanto, a ótica 
do projeto deixa de fora variáveis rele-
vantes na ótica da empresa-mãe como 
os benefícios resultantes da exportação 
para a nova #lial, a consolidação #scal 

ou a possibilidade de realizar parte do 
investimento com equipamentos já na 
posse da empresa. Assim, a decisão 
deve basear-se no ponto de vista da 
empresa-mãe:

Ano 0 Ano 1-10
Cash-"ows transferidos 10 600 000

Imposto Portugal: 700 000 (RAI) * (0,3-0,2) -700 000

Fornecimentos a partir da sede (10€ *240 000 *0,2*0,7) +336 00

Investimento externo -35 000 000

Imposto sobre a mais valia (15 000 000*0,3) -4 500 000

Cash-"ows -39 500 000* 10 236 000
*Se existisse valor comercial para o equipamento transferido para Petrolândia no valor de, por exemplo, 3 000 000, o 
investimento passaria a ser de 41 600 000. Haveria que acrescentar o valor líquido de imposto [3 000 000 X (1-0,3) =  
2 100 000] ou fazer 35 000 000 + (3 000 000 – 900 000) + 4 500 000 = 41 600 000  (1)

Quadro 14. Cash-"ows anuais no investimento direto, ótica da empresa-mãe

VAL (IDE) = -€39,5 + €10,236 X 6,145 = €24,9M

Este valor permite concluir que o investimento direto é a melhor alternativa para 
a Energética. 
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Para #nalizar este exemplo, é inte- 
ressante analisar o impacto do risco 
cambial. Admitamos que o Dirham da 
Petrolândia sofria uma desvalorização 
de 20 por cento em relação ao euro. 
Que impacto isso teria na escolha da 
Energética? Agora a exportação #cava 
mais penalizada, dado que o preço 
de venda em Dirhams teria de subir 
na mesma proporção, a não ser que a 
Energética sacri#casse a sua margem, 
com risco de quebra da procura ou 
da quota de mercado se existisse um 
produtor local instalado. Por outro 
lado, o investimento direto poderia até 
vir a facilitar a futura exportação para 
mercados próximos da Petrolândia. 

Aquisição versus
investimento de raiz

As empresas multinacionais mais 
experientes tendem a preferir a cons-
trução de novos projetos de raiz 
(green2eld). Os problemas relativos à 
aquisição prendem-se, sobretudo, com 
a di#culdade de identi#cação e seleção 
de empresas alvo e com a sua integra-
ção cultural8. No entanto, a aquisição 
permite uma entrada mais rápida no 
mercado, recuperando assim o investi-
mento num período mais curto.  

Um exemplo foi a da AutoEuropa 
em que a Volkswagen, em colabora-
ção com a Ford, construiu uma fábrica 
de automóveis em Palmela, num ter-
reno disponível, concebida de acordo 
com a estrutura e tecnologia que a 
empresa-mãe tinha vindo a aperfeiçoar. 

Naturalmente, foi também necessário 
desencadear um complexo processo de 
negociação com o governo português 
e as autarquias, absorver elementos 
sobre a legislação local, recrutar e for-
mar os novos colaboradores da empresa 
e organizar a logística do abasteci-
mento de componentes e expedição 
da produção. Claro que os fundadores 
da AutoEuropa bene#ciaram de uma 
vasta gama de apoios e incentivos para 
se estabelecer em Portugal.

Um projeto de raiz leva algum 
tempo até #car operacional. Por outro 
lado, aumenta a oferta de um deter-
minado produto ou serviço, podendo 
levar à queda tendencial do seu preço, 
particularmente nos bens pouco dife-
renciáveis. Estes inconvenientes podem 
ser minorados se o investimento no 
estrangeiro for feito pela via da aqui-
sição de uma empresa já existente.  
As empresas multinacionais mais recen-
tes, com destaque para as oriundas de 
países que só nas últimas décadas ini-
ciaram uma presença signi#cativa no 
exterior, têm vindo a preferir este modo 
de entrada. Naturalmente, precisam de 
oferecer um preço compensador aos 
anteriores proprietários e integrar a 
empresa adquirida, o que nem sempre 
é fácil. 

Um exemplo de integração consoli-
dada consiste na aquisição, em 2001, 
da segunda maior rent-a-car do Brasil, 
Unidas, pelo grupo português SAG, 
importador do grupo Volkswagen. Esta 
aquisição foi recentemente reforçada 
pela da Best Fleet, que permite alargar 
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a oferta à gama alta dos carros de 
aluguer9..   

Joint ventures

O capital necessário, o risco do 
investimento estrangeiro e a dimensão 
de alguns mercados de destino levam 
muitas empresas a juntar esforços e a 
formar joint ventures (JV). As joint ven-
tures desenvolveram-se inicialmente 
como resposta à proibição, em vários 
países, de uma empresa estrangeira 
ter uma quota elevada, geralmente 
mais de 49 por cento da empresa local. 
Assim, um parceiro local tornava-se 
indispensável para poder operar nesses 
mercados. 

No entanto, apesar de essas restri-
ções legais se terem vindo a reduzir, 
as joint ventures continuaram a pros-
perar, entre empresas com níveis de 
complementaridade de competências 
que facilitam o desenvolvimento da 
#lial conjunta. Um parceiro local tem, 
geralmente, melhor conhecimento da 
legislação, dos contatos importantes, 
do processo de recrutamento e dos 
canais de distribuição. No entanto, as 
joint ventures podem também basear-se 
na complementaridade entre empresas 
estrangeiras que partilham tecnologias 
e recursos #nanceiros e humanos.   

Um bom exemplo desta coopera-
ção entre empresas estrangeiras é o 
da Vivo, uma joint venture entre a 
Portugal Telecom e a Telefónica no 
Brasil, posteriormente à aquisição pela 
Portugal Telecom da Telespcelular em 

1998. Após a cedência da sua quota 
na Vivo, a Portugal Telecom adquiriu 
uma participação de 22,4 por cento na 
Oi10, outro operador relevante no mer-
cado brasileiro. O período da parceria 
com a Telefónica caracterizou-se por 
um forte investimento na quali#cação 
e expansão da rede onde o acréscimo 
da procura era tão intenso que os clien-
tes tinham, por vezes, de esperar vários 
meses para ser ligados à rede.

O principal problema de uma joint 
venture consiste na identi#cação de 
um parceiro adequado. É necessário 
que seja con#ável, motivado e com 
competências complementares às da 
empresa que procura estabelecer-se no 
novo mercado. Por isso, a busca deve 
ser criteriosa e detalhada e, uma vez 
identi#cado o parceiro adequado, deve 
ser redigido um contrato que espe-
ci#que a contribuição, o controlo e a 
futura partilha de resultados gerados 
pela joint venture. 

Root (1998) propõe uma lista de 
temas que devem ser assegurados 
num contrato de joint venture com 
destaque para (i) objetivos de cada 
parceiro da joint venture; (ii) contri-
buição de cada parceiro em tecnologia 
e know-how, ativos físicos e recursos 
#nanceiros; (iii) legislação e apoio do 
governo do país hospedeiro; (iv) quota 
igual de cada um dos parceiros (50/50 
por cento) pode di#cultar a tomada de 
decisão; (v) estrutura #nanceira; (vi) 
partilha da responsabilidade pela ges-
tão e afetação de quadros expatriados; 
(vii) produção, formação e controlo 
de qualidade; (viii) regras de controlo, 
partilha de resultados e #scalidade; (ix) 
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de#nição da política comercial (mar-
cas), canais de distribuição, preço e 
promoção); (x) jurisdição para resolu-
ção de eventuais con&itos11.

Um acordo de joint venture carece 
do apoio de advogados experientes. 
No entanto, um contrato bem elabo-
rado pode despistar muitos problemas 
futuros. Importa ter em conta, no 
entanto, que os contratos são neces-
sariamente incompletos, não podendo 
prever todas as vicissitudes futuras. Por 
isso, torna-se indispensável o desen-
volvimento de uma base de con#ança 
entre os parceiros, alicerçada na capa-
cidade de trabalhar em conjunto e na 
convergência de interesses. 

Investimento estrangeiro 
e novas EMNs

O investimento estrangeiro tem  
vindo a mudar substancialmente de 
padrão. As EMN que foram respon- 
sáveis pela grande expansão do inves-
timento estrangeiro após a II Guerra 
Mundial eram quase todas originárias 
de países ricos e baseadas em forte 
inovação tecnológica, capacidade de 
gestão e sólidos recursos #nanceiros. 

O modelo de internacionalização 
era gradual, começando pelos países 
geográ#ca e “psiquicamente” próxi-
mos e avançando progressivamente 
para regiões mais afastadas, como des-
crito no modelo da escola escandinava 
de Uppsala. Nas últimas décadas, o 
investimento estrangeiro passou a ser 

originado num conjunto muito mais vas-
to de países que inclui o sul da Europa,  
os BRICS e outras regiões, com emer-
gência de EMN mais ágeis e com 
competências diversas que incluem a 
capacidade de networking. O quadro 
seguinte, de Guillen e Garcia-Canal 
(2009), apresenta uma comparação 
entre as “velhas” e as novas EMN.

A expansão internacional das mul-
tinacionais portuguesas con#rma um 
comportamento mais típico das “novas 
EMN” do que das EMN tradicionais, 
dado que encontramos uma preferên-
cia pela aquisição, internacionalização 
por vezes acelerada e dependente de 
forte recurso ao crédito e “queimando 
etapas”, com investimento em regiões 
distantes geográ#ca e psiquicamente. 

A Jerónimo Martins escolheu como 
destinos principais, primeiro a Polónia 
e, agora, a Colômbia. No entanto, em 
ambos os casos parece ter detetado 
fortes oportunidades de crescimento, 
uma concorrência pouco robusta e um 
nível de desenvolvimento económico 
em que a experiência nacional podia 
ser facilmente adaptada. 

Poder-se-á dizer que a EFACEC faz 
uma síntese entre os dois tipos de EMN, 
dado que conjuga competências tec- 
nológicas e produtos inovadores com  
uma capacidade de servir mercados 
muito diversi#cados e competências 
relacionais provavelmente menos acessí-
veis aos seus concorrentes de maior 
dimensão..
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Dimensão Novas EMNs EMNs Tradicionais
Velocidade de internacionalização Acelerado Gradual

Vantagens competitivas
Fracas: Necessidade de 
melhoria dos recursos

Forte: Recursos necessários 
disponíveis internamente

Capacidades políticas
Forte: Experiência com 
ambientes políticos instáveis

Fraca: Empresas habituadas a 
ambientes políticos estáveis

Fraca: Empresas habituadas a 
ambientes políticos estáveis

Duplo: Entrada simultânea 
em países desenvolvidos e em 
fase de desenvolvimento

Simples: De países próximos 
para países mais distantes.

Caminho de expansão
Duplo: Entrada simultânea 
em países desenvolvidos e em 
fase de desenvolvimento

Simples: De países próximos 
para países mais distantes.

Modos de entrada padrão
Crescimento externo: 
Alianças e aquisições

Crescimento interno: 
Subsidiárias de propriedade 
integral (Wholly 
owned subsidiaries)

Adaptabilidade organizacional
Alta, devido à sua escassa 
presença internacional

Baixa, por causa da estrutura 
e cultura enraizada

Quadro 15. As empresas multinacionais novas comparadas com as multinacionais 
tradicionais

S U M Á R I O
O IDE é o modo de entrada mais “pesado” #nanceiramente, gerando risco político, cambial e 

económico que deve ser ponderado e gerido cuidadosamente. A opção pelo IDE deve ser comparada 

com alternativas, como a exportação ou as relações contratuais – deve ser escolhida a alternativa que 

gera mais valor, na ótica da empresa-mãe.

O interesse das nações hospedeiras, sobretudo para investimentos industriais e com oferta de 

emprego, deve levar a negociações bem preparadas, em que a empresa promotora pode reduzir 

custos e minimizar os riscos do investimento. As parcerias através de joint ventures e o #nanciamento 

junto de instituições #nanceiras locais contribuem para reduzir o risco do IDE.

As multinacionais portuguesas inserem-se na categoria das “novas EMN”, mais ágeis, &exíveis 

e atentas a novas oportunidades e destinos do que as multinacionais mais antigas, habitualmente 

baseadas nos EUA e nos países europeus mais ricos. Se puderem complementar essas competências 

com um modelo de coordenação adequado, têm a capacidade de explorar nichos e mercados des-

curados pelas EMN tradicionais.
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Alteração de modos de 
operação: interesses 
estratégicos e alterações 
contextuais

Partindo de uma pequena empresa, 
criada em 1959, o grupo Simoldes é 
hoje o principal fabricante europeu de  
moldes de aço para plásticos. Na se- 
gunda metade da década de 90 do 
século passado, a Simoldes foi desa-
#ada pela Renault, seu grande cliente, 
para fornecer peças injetadas para uni- 
dade de montagem que estava a cons-
truir no Brasil. Face à impossibilidade de  
assegurar tal fornecimento a partir  
de Portugal, tendo em conta a distân-
cia, as características das peças e as 
elevadas barreiras pautais e não pau-
tais à importação, a empresa tomou a 
decisão de estabelecer uma unidade de 
produção no Brasil. 

Para reduzir as exigências de inves-
timento e o risco percecionado, a 
Simoldes abordou o grupo brasileiro 
Trambusti, com o qual já tinha tido 
contatos anteriores no quadro do rela-
cionamento com a General Motors, 

com vista ao desenvolvimento de rela-
ções de cooperação. Após dois anos de 
negociações, foi acordada uma aquisi-
ção parcial, de 50 por cento do capital, 
de duas unidades do grupo Trambusti 
pela Simoldes. Numa lógica de reforço 
da cooperação, foi também acordada 
a formação de uma joint venture: a 
TRS, cuja designação corresponde às 
letras iniciais dos grupos envolvidos, 
que se especializou na injeção de peças 
plásticas.

Entretanto, com o lançamento do 
“Plano Real”, o clima económico no 
Brasil tinha-se alterado signi#cativa-
mente. A perceção de maiores riscos de 
investimento levou o grupo brasileiro a 
tentar adiar o arranque da TRS. 

Em contrapartida, para a Simoldes, 
a concretização do investimento pla-
neado era fundamental para consolidar 
a sua presença no Brasil, não só como 
fornecedor da Renault, mas também 
como potencial fornecedor de outros 
construtores europeus aí estabeleci-
dos. Face às divergências estratégicas, 
a Simoldes resolveu criar a Simoldes 
Plásticos Brasil (SPB). Foi esta que 
adquiriu os equipamentos necessários 
para a TRS iniciar a sua produção. 

O resultado das negociações entre 
os dois grupos foi uma cisão, #cando 
o grupo Trambusti com a totalidade 
do capital de uma das suas anteriores 
empresas (outra tinha sido entretanto 
encerrada) e a Simoldes com a tota-
lidade da TRS, cuja designação foi 
entretanto alterada para Simoldes 
Plásticos Indústria, Lda. (SPI)1. Este caso 



135

Capítulo 7

ilustra como a alteração das condições 
contextuais e a diferente avaliação das 
suas implicações estratégicas pode 
determinar a mudança do modo de 
operação de#nido num determinado 
mercado. Como já se referiu acima, é 
muito frequente que o modo de opera-
ção inicial se altere, em resultado tanto 
do sucesso obtido como dos erros de 
avaliação cometidos ou de alterações 
contextuais. 

Qualquer empresa deve ter presente 
que a evolução do ritmo dos negó-
cios vai in&uenciar a decisão sobre o 
modo de operação mais adequado.  
A &exibilidade é essencial para o desen-
volvimento sustentado do processo de 
internacionalização. No entanto, como 
veremos, existem também condicio-
nantes a essa &exibilidade..   

Perspetiva integrada dos 
modos de operação

De fato, como se sublinhou nos 
Capítulos 2 e 3, a internacionalização 
corresponde a um processo em que 
a aprendizagem experiencial de atua-
ção internacional conduz a alterações 
na estratégia de presença de cada país 
ao longo do tempo. Por vezes, existe 
uma estratégia deliberada de teste do 
mercado, adotando modos de atua-
ção pouco exigentes em recursos, com 
o intuito de reforçar posteriormente a 
presença local. 

A sequência referida na Figura 2 
(Capítulo 2) exprime a ideia de adoção 

gradual de modos mais exigentes em 
recursos, à medida que o conhecimento 
existente sobre o país em causa 
aumenta. Em outras situações, a 
evolução das oportunidades de negócio 
pode conduzir à coexistência, num 
mesmo país, de mais de um modo de 
operação, em resultado por exemplo 
da atuação em segmentos de mercado 
diferenciados. A mudança de modos 
de operação pode resultar, também, da 
alteração das condições contextuais, à 
qual a empresa se procura adaptar. 

Por exemplo, o estabelecimento de 
direitos aduaneiros mais elevados sobre 
as exportações para Angola está a levar  
algumas empresas portuguesas a re- 
pensar as operações naquele país, no 
sentido de iniciar atividades industriais.

No presente capítulo, pretende-se 
fornecer uma análise integrada das es-
tratégias de mudança e de combinação 
de modos de operação. Apresentados 
os principais modos isoladamente, 
pretende-se agora proporcionar aos 
executivos das PME portuguesas uma 
visão global dos desa#os estratégicos 
colocados pela alteração e combinação 
de modos de operação. 

Neste sentido, o capítulo desdobra-se 
em quatro partes, para além da pre-
sente secção introdutória. Começa-se 
pelas estratégias de mudança de modos 
de operação, identi#cando nomea-
damente os fatores indutores de tal 
mudança, bem como as principais bar-
reiras. Passa-se, depois, à combinação 
de modos de operação, sublinhando 
nomeadamente as considerações estra- 
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tégicas que podem conduzir a tal com-
binação. A secção seguinte é dedicada 
à análise das principais dimensões 
estratégicas das decisões de mudança 
e de combinação de modos de opera-
ção. O capítulo termina com uma breve 
secção de conclusões..
Mudança de modos de 
operação

A análise dos processos de interna-
cionalização das empresas portuguesas 
mostra como tais processos vão assu-
mindo diversas facetas, nomeadamente 
em resultado de estratégias deliberadas 
das empresas, de fenómenos de apren-
dizagem e de adaptação à mudança 
das condições contextuais. Na maioria 
das vezes, a mudança vai no sentido do 
reforço do empenhamento nos países/ 
/mercados em causa, mas poderá haver, 
em contrapartida, uma “desalavanca-
gem” dos compromissos assumidos. 

Um exemplo do primeiro caso é o da  
Probos, uma empresa portuguesa de 
fabrico de orlas para mobiliário, na 
Índia, onde já tinha um distribuidor, 
passando agora a um investimento 
para fabricar localmente, através de 
uma joint venture2. 

Relativamente ao segundo, pode 
referir-se a Novabase que, após ter tido, 
durante vários anos, uma subsidiária 
no Brasil, decidiu encerrá-la. Tal fato 
deveu-se às exigências de investimento 
necessárias para ser um dos principais 
atores no mercado brasileiro, optando 

por se retirar e voltar a abastecer o 
mercado através de exportações de 
serviços.

Motivações da mudança de 
modo de operação

As principais razões subjacentes a 
uma alteração do modo de atuação, 
isto é, aquilo que normalmente se de- 
signa por mode switching, são as 
seguintes3: 

Correção de erros de avaliação ini-
cial: No momento de entrada num 
país, a empresa tem um conhecimento 
limitado sobre as condições de atuação 
e os eventuais parceiros locais, sen-
do relativamente frequente a tomada 
de decisões que se revelam posterior-
mente, após conhecer melhor o país, 
incorretas. Isso irá exigir mudanças, de 
modo a ajustar a forma de atuação às 
condições locais. 

Se em alguns casos, como o da Jeróni-
mo Martins no Brasil, isso pode deter-
minar uma saída desse mercado, em 
outros expressar-se-á através de um 
câmbio no modo de atuação, como 
sucedeu com a Emparques, uma em-
presa portuguesa de gestão de parques 
de estacionamento, na Turquia. Neste 
caso, como frequentemente acontece, 
a perceção dos erros cometidos resulta 
de um processo de aprendizagem so-
bre o país e os parceiros.  

Processos de aprendizagem: De 
fato, a atuação num determinado país 
gera processos de aprendizagem expe-



137

Capítulo 7

riencial que permitem à empresa uma 
melhor adaptação às condições locais. 
Por vezes, tal aprendizagem incide tam-
bém sobre os parceiros locais, identi#-
cando novas possibilidades de alianças 
ou, pelo contrário, divergências que 
tornam impossível continuar a aliança.
Foi este o caso da Simoldes no Brasil, 
relatado na introdução deste capítulo. 
Exemplo curioso é o da Apametal, uma 
PME do setor de reclames luminosos, 
em Moçambique. 

A entrada no mercado fez-se através 
da exportação. O desenvolvimento de 
contatos locais e as boas perspetivas  
de negócio levaram, depois, a um inves-
timento direto, através de uma aliança 
com parceiros locais privilegiados, para 
fabrico local dos produtos. Todavia, a 
aprendizagem posterior sobre o merca-
do e as condições de produção condu-
ziu a empresa a uma redução do empe-
nhamento, voltando à exportação. 

Adaptação à alteração das circuns-
tâncias: A alteração das condições 
contextuais pode conduzir a um repen-
sar do modo de atuação em determi-
nado país. Um caso curioso, quando 
visto em termos históricos, é o da atua-
ção em Portugal das grandes empresas 
multinacionais de cosmética. 

Até 25 de Abril de 1974, o padrão do-
minante era a exportação; com a in-
trodução de direitos aduaneiros à im-
portação de produtos cosméticos e a 
criação de condições para uma preten-

sa substituição de importações, o mo-
delo foi alterado, passando a contratos 
de licença, normalmente com os ex-dis-
tribuidores portugueses. Após a entra-
da de Portugal na, então, Comunidade 
Económica Europeia e a consequente 
eliminação das barreiras à importação, 
nova mudança de modos de operação 
teve lugar: enquanto algumas empre-
sas regressaram ao anterior modelo de 
exportação para distribuidores locais, 
outras optaram, face ao crescimento 
do mercado, pelo investimento direto 
na criação de #liais comerciais para ga-
nhar quota de mercado no país. 

 Resposta ao sucesso obtido: Por ve-
zes, os excelentes resultados obtidos 
vão exigir uma alteração nos modos 
de operação adotados, de modo a re-
forçar a posição da empresa face aos 
seus concorrentes. A opção por investi-
mentos diretos pode resultar do suces-
so da exportação e da necessidade de 
consolidar uma posição relevante no 
mercado. A presença local pode ser a 
única forma de responder aos desa#os 
colocados pelos operadores locais ou 
por novos operadores. 

Evolução da estratégia internacio-
nal: A estratégia das empresas pode 
alterar-se, tornando menos interessante 
uma presença forte em certos mercados 
onde o potencial de crescimento é re-
lativamente fraco. A perceção de que 
os recursos são escassos para responder 
aos desa#os da concorrência internacio-
nal pode levar à redução do empenha-
mento em certos mercados para libertar 
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os recursos necessários para uma aposta 
mais forte em outros. 

Noutras situações acontece o inverso: a 
consolidação da imagem e do negócio 
internacional da empresa pode exigir 
uma presença mais consistente em cer-
tos mercados considerados muito rele-
vantes. Foi, por exemplo, o que acon-
teceu no caso da EFACEC, ao tomar a 
decisão de instalar uma fábrica de trans-
formadores elétricos nos Estados Uni-
dos. Também para a Probos, já referida 
acima, o estabelecimento de uma joint 
venture na Índia foi determinado por 
uma estratégia de presença industrial 
em grandes mercados, como o Brasil ou 
a Índia.

No entanto, a mudança do modo de 
operação depara-se com diversas barrei-
ras, que tendem a condicionar a opção 
de mudança. Existem fatores de inér-
cia e custos de mudança que limitam a 
&exibilidade de adaptação da empresa. 
Estes aspetos merecem uma análise mais 
detalhada. 

Barreiras à mudança de modo de 
operação

A di#culdade de mudança de modo 
de operação está relacionada, como se 
explicita no Quadro 16, com dois tipos 
de barreiras: (1) as relativas de abandono 
do modo de operação anterior (bar-
reiras take-down); e (2) as relativas ao 

Barreiras ao abandono 
(Take-down barriers)

Barreiras ao estabelecimento 
(Set-up barriers)

Custos
Compensação pela rescisão/termo do 
contrato. 

Custos de pleitos legais.

Custos
Recrutamento e formação de recursos 
humanos.
Custos de aprendizagem sobre a nova forma 
de operação.
Eventuais custos de aquisição de ativos não 
relevantes para a operação.

Perdas de rendimento
Efeitos de reputação.
Perda de clientes devido à sua lealdade para 
com o parceiro anterior.

Perdas de rendimento 
Perda de clientes devido a falhas iniciais na 
operação própria.
Eventuais custos de aquisição e de  integração 
do operador local .

Barreiras percecionadas
Laços pessoais estabelecidos em resultado da 
operação anterior.
Eventual perda de prestígio pessoal dos 
gestores responsáveis pelo modo de operação 
anterior.
Problemas associados à perceção de prejuízo 
para as carreiras dos decisores.

Barreiras percecionadas 
Riscos da nova forma de operação percecio-
nados como demasiado elevados.

Quadro 16. Barreiras à mudança de modo de operação5
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estabelecimento de um novo modo de 
operação (barreiras set-up)4.

O Quadro 16 ilustra alguns dos 
aspetos mais relevantes do dilema do 
abandono de um modo de operação e 
do início de outro. Ele destaca diversos 
fatores, de natureza legal, relacional, 
cognitiva e psicológica que devem ser 
considerados na análise das decisões 
estratégicas de alteração do modo de 
operação num determinado mercado. 

 Em particular, a rescisão de relações 
deixa marcas e os riscos de publici-
dade negativa por parte dos anteriores 
parceiros não podem ser esquecidos.  
A mensagem não é, porém, a de que a 
empresa não deve proceder a tal alte-
ração. Pelo contrário, é a de que as 
alterações são inerentes ao desenvolvi-
mento dos negócios. A “face negra” da 
mudança não pode, porém, ser esque-
cida, de modo a que os resultados que 
dela decorrem sejam mais positivos. 
A análise da realidade de internacio-
nalização das empresas portuguesas 
permite ressaltar algumas barreiras. 

As mais frequentemente defronta-
das  prendem-se com os seguintes 
aspetos, normalmente relacionados 
entre si:

Efeitos negativos da dissolução de 
relacionamentos existentes; 

Custos da rescisão de contratos, 
em particular custos processuais e 
indemnizações por rescisão; 

Ações negativas desenvolvidas pelo 
anterior parceiro ou distribuídos no 

sentido de denegrir a imagem de 
marca da empresa e a qualidade 
dos produtos ou serviços; 

Di#culdade de manutenção de 
clientes #delizados pelo ex-parceiro 
ou distribuidor e riscos de perda de 
reputação..

Combinação de modos 
de operação

Uma abordagem económica do pro-
cesso de internacionalização sugeriria a 
adoção de uma única forma de opera-
ção num determinado país, em função 
da análise das possibilidades defronta-
das pela empresa. Todavia, numa ótica 
de gestão, os problemas não são for-
mulados de modo tão redutor. De fato, 
mais do que um ótimo plano, o desa#o 
é encontrar soluções adequadas tendo 
em conta a eventual inércia decorrente 
de decisões anteriores, os condicio-
nalismos especí#cos da empresa e as 
possibilidades de combinar formas de 
obtenção de resultados e de controlo 
de comportamentos.

Razões da combinação de 
modos de operação

A combinação de modos de opera-
ção pode resultar da própria margem 
de autonomia de algumas divisões da 
empresa, como sucede frequentemente 
com grandes empresas multinacionais. 
Esta questão é, porém, muito menos 
frequente no caso de PME. Ela pode 
resultar também de operações de aqui-
sição: a exploração de oportunidades 
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de negócio e/ou de eliminação de con-
correntes pode levar a adquirir outras 
empresas, cuja integração com a uni-
dade já existente no país em causa 
pode não ser fácil.

 Foi o caso, por exemplo, da empresa 
de baterias Autosil, que criou uma uni-
dade fabril de raiz em França e que, 
pouco depois, realizou uma aquisi-
ção de outra empresa, considerada na 
altura como uma grande oportunidade 
de crescimento. Existem, no entanto, 
outros casos em que a combinação de 
modos pode ser uma opção deliberada 
da empresa, nomeadamente como 
forma de responder a diferentes seg-
mentos de mercado ou de manter uma 
antena própria para deteção de ten-
dências. Isto acontece, por exemplo, 
no caso da empresa de vestuário femi-
nino Flor da Moda (marca Ana Sousa), 
que, em Espanha, opera tanto através 
de lojas próprias como de franchising. 

A utilização simultânea, num mesmo 
país, de mais de um modo de operação  
pode resultar de fatores diversos como 
sejam6:

Preservação de relações bem-suce-
didas com parceiros locais, mas que 
não têm competências adequadas 
(ou interesse) para entrar num novo 
negócio que a empresa considera 
relevante desenvolver nesse país; 

Obtenção de rendimentos múltiplos,  
como sucede nomeadamente na con-
jugação entre contratos de licença, 

fornecimento de componentes e joint 
ventures; 

Exploração de oportunidades em ca- 
deias de valor distintas (por exemplo, 
produtos para alimentação humana e 
para alimentação animal); 

Segmentação de mercados: para 
servir clientes diferentes pode ser 
necessário ter modos de operação 
diferenciados, por vezes em parceria 
com os próprios clientes. Por exemplo, 
a Simoldes tem fábricas dedicadas a 
diferentes clientes e tipos de produto 
no Brasil.

Controlar melhor o comportamento 
do(s) parceiro(s) local(s), usando vários 
acordos de forma a reduzir a probabi-
lidade de se vir(em) a transformar em 
concorrente(s); 

Fazer o benchmarking do desempe-
nho de operações da empresa face a  
atores locais (distribuidores ou fran- 
queados, por exemplo). É relativa- 
mente comum as cadeias de fran-
chising manterem lojas próprias que 
funcionam como identi#cadores de 
tendências de mercado e que permi-
tem ao mesmo tempo o confronto de 
desempenhos relativos, como se refe-
riu acima no caso da Flor da Moda; e

Articulação entre diferentes níveis de 
operação. Por exemplo, a Logoplaste, 
empresa portuguesa que está entre 
as líderes no negócio de embalagens 
à escala internacional, tem no Reino 
Unido diversas unidades de embala-
gem, frequentemente adossadas às 
unidades fabris dos seus clientes (o que 
a empresa chama hole-in-the-wall”.
Para coordenar a atuação destas uni-
dades existe uma #lial nacional, sem 
quaisquer atividades de produção. 
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Esta #lial tem também funções co- 
merciais, procurando identi#car no- 
vas oportunidades de negócio para a 
empresa.

Problemas da combinação de 
modos de operação

A utilização simultânea de vários 
modos de operação num mesmo país 
não deixa, porém, de suscitar também 
problemas. O principal respeita à com-
plexidade acrescida que esta opção 
envolve. Torna-se mais difícil coordenar 
as atividades e ter critérios padronizados 
de avaliação de desempenho, devido à 
diversidade de formas utilizadas. Daqui 
resulta, também, uma maior di#culdade 
na atribuição de tarefas e de responsa-
bilidades entre as diferentes operações. 

Finalmente, a multiplicidade de ope-
rações vem também criar problemas 

adicionais à partilha de conhecimento 
entre elas, especialmente se a dimensão  
concorrência (confronto entre desem-
penhos individuais) prevalecer sobre a 
cooperação (“somos todos membros  
da mesma organização”). A estes  
problemas está associado também um 
conjunto de barreiras que condiciona 
as vantagens do recurso a diferentes 
modos. As principais barreiras respei-
tam a dois aspetos: (1) a insu#ciente 
escala de cada operação individual; 
e (2) os custos #xos acrescidos pela 
introdução de cada novo modo de 
operação.

No Quadro 17 apresenta-se uma sín- 
tese das principais razões que normal-
mente presidem à utilização conjunta 
de vários modos de operação e dos 
problemas que podem envolver..

Motivações Problemas/ Barreiras
Preservação (ou reforço) de relações 
bem-sucedidas. Complexidade das decisões.

Obtenção de rendimentos múltiplos. Di#culdade de afetação de tarefas e de 
responsabilidades.

Exploração de oportunidades em cadeias de 
valor distintas. Di#culdade de partilha de conhecimento.

Segmentação de mercados. Fortalecimento da lógica de competição face 
à cooperação.

Controlar comportamento do(s) parceiro(s) 
locais. Reduzida escala de cada operação.

Benchmarking do desempenho de operações 
da empresa. Custos #xos replicados em cada operação.

Articulação entre diferentes níveis de 
operação.

Quadro 17. Motivações e problemas da conjugação de modos de operação7
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Fatores decisivos para a internacionalização 
das empresas portuguesas

EFACEC, uma empresa tecnológica global e empreendedora

 

Com forte vocação tecnológica e valores fundamentais de ino-
vação e capacidade empreendedora, de "exibilidade, resiliência e 
dimensão social e humana, a EFACEC tem atividade em mais de 
65 países, sendo uma das companhias portuguesas com presença 
internacional mais expressiva, em setores-chave como os da energia 
elétrica, dos transportes e do ambiente. 

O desenvolvimento da empresa nos últimos anos, particularmente entre 2002 e 2006, caracteri-
zou-se pela aposta em negócios com potencial de crescimento e na escolha de geogra2as determi-
nadas para o desenvolvimento desses negócios. Entre 2007 e 2010, a EFACEC teve um crescimento 
acentuado e que passou pela construção e concretização das bases para a internacionalização da 
empresa e para a sua atual organização, enquanto multinacional portuguesa, com produção dentro 
e fora de Portugal e destinos em todo o mundo. 

Atualmente, o principal desa2o da empresa consiste na agilização e na adequação do seu per2l de 
crescimento às novas condições do mercado, pela introdução sistemática de melhorias processuais 
e de gestão e acompanhamento, bem como pela concretização das mudanças organizacionais ne-
cessárias ao reforço da criação de valor nos mercados onde operamos, incluindo, nalguns casos, a 
reorientação das frentes geográ2cas e dos recursos afetos a cada negócio. 

A experiência de forte exposição internacional da EFACEC permite-nos relevar que, nos processos de 
internacionalização de empresas portuguesas, sobretudo quando se trata de processos complexos 
como é o caso da EFACEC, são múltiplos os fatores determinantes do sucesso e poderão ser vários os 
obstáculos conjunturais e estruturais a ultrapassar. 

No imediato, o principal problema com que se defronta a generalidade das empresas portuguesas é 
a di2culdade no acesso ao crédito, o que as coloca em condições de desigualdade com as suas pares 
internacionais. Mas são também obstáculos importantes a instabilidade do sistema 2scal, a excessiva 
burocracias e as redundâncias e prazos intoleráveis do sistema judicial. A falta de produtividade de 
muitas empresas portuguesas revela-se, do mesmo modo, um fator de constrangimento do sucesso, 
sendo absolutamente necessário que o país, na sua globalidade, melhore nesta matéria.

A nível privado importa, sobretudo, perceber que internacionalizar, sendo um caminho fundamental 
para o crescimento futuro das empresas portuguesas, exige muito esforço de conhecimento dos mer-
cados, incluindo a dimensão cultural, e do negócio, mas também de plani2cação e de organização, 
de capacidade de investimento e de resiliência para perdas imediatas em nome de ganhos futuros, 
sem nunca esquecer a primazia à mão de obra quali2cada e reconhecida como tal e a aposta inequí-
voca na promoção do desenvolvimento e formação contínuos. 

Para a EFACEC, estes fatores, paralelamente à aposta na construção de parcerias de longo prazo e 
com elevado conteúdo tecnológico, ao foco na inovação enquanto competência-chave da empre-
sa e ao desenvolvimento de centros internacionais de excelência, são fundamentais para garantir 
vantagens competitivas sustentadas e um retorno consistente às diferentes partes interessadas da 
empresa.

João Bento
Presidente e CEO da EFACEC
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Dimensões estratégicas 
das decisões de mudança 
e de combinação de 
modos de operação

Considerações de natureza estraté-
gica estão frequentemente subjacentes 
às decisões de alteração e de combi-
nação de modos de operação. Por um 
lado, tais decisões são ditadas pela evo-
lução dos negócios e pelos resultados 
obtidos. Por outro, existem momentos 
em que surge a necessidade de rom-
per com o passado para criar melhores 
oportunidades no futuro. 

Alteração e combinação de modos 
de operação resultam da incapacidade 
de antever plenamente o futuro e de 
procurar novos equilíbrios e oportu-
nidades, mas alertam também para a 
vantagem de uma perspetiva aberta 
face à internacionalização da empresa. 
O que deu certo para outros não será 
necessariamente o melhor para nós.  
E o que deu certo para nós no passado 
não dará necessariamente certo no 
futuro…

No que respeita à alteração dos 
modos de operação é importante, 
especialmente nas fases iniciais, seguir 
uma estratégia de controlo do risco 
envolvido na internacionalização. Isso  
passa pela opção por formas que 
envolvem menor risco e afetação de 
recursos, sem comprometer, porém, 
a viabilidade de passos subsequentes.  
Esta ideia é bem expressa nas “dicas” 
para a internacionalização dadas por  
Fortunato Frederico, no seu testemu- 

nho: a “criação de antenas nos diver-
sos mercados que podem ser, primeiro, 
os agentes ou vendedores”, passando 
“numa segunda fase, [para] a criação 
de bases mais sólidas de comercia-
lização, como sejam nos mercados 
principais a constituição de sociedades, 
detidas sempre maioritariamente pela 
casa-mãe”. 

A adoção de uma estratégia “passo-
-a-passo”, começando com iniciativas 
limitadas e não muito exigentes em 
recursos e caminhando gradualmente 
para formas de operação mais exigentes 
pode ser uma estratégia interessante 
para muitas PME. 

Foi este, por exemplo, o caso da 
Ivo Cutelarias, Lda., que abordou os 
mercados internacionais através de 
exportações para estabelecer, depois, 
em alguns mercados considerados mais 
relevantes, #liais comerciais, como ins-
trumento de reforço da proximidade 
aos clientes.

Além disso, a empresa deve estar 
aberta a oportunidades emergentes. 
Estas terão maior probabilidade de sur-
gir quando a empresa está inserida em 
redes internacionais ou quando tem 
uma presença local que lhe permita 
identi#car novas possibilidades. 

O estabelecimento do grupo Pestana 
no Brasil, através da aquisição do que é 
hoje o Pestana Rio Atlântico, foi funda-
mental para criar notoriedade e para se 
inserir no negócio hoteleiro no Brasil, 
proporcionando novas oportunidades 
de negócio no país. 
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Combinações Objetivos Estratégicos

Lojas Próprias + Franchising
Acompanhamento de tendências de mercado, introdução 
de melhorias e acompanhamento do desempenho dos 
franqueados.

Licença + Exportação (de 
matérias-primas e/ou de 
componentes)

Controlo da atividade e do desempenho do licenciado e 
obtenção de proveitos adicionais. 

Licenças + Subcontratação Aproveitamento de custos inferiores do licenciado para dispor 
de uma fonte de aprovisionamento. 

Licenças + Joint ventures + 
Exportação 

Elemento de poder relacional, redução dos riscos de 
dissolução da joint venture e obtenção de proveitos adicionais 
não partilhados com o parceiro.

Licenças + Filiais Produtivas
Reforço da coordenação internacional e obtenção de 
rendimentos normalmente objeto de níveis inferiores de 
imposto sobre o rendimento.

Fornecimento de unidades 
industriais + Licenças

Obtenção de rendimento adicional e controlo parcial do 
comportamento da empresa gestora das operações.

Fornecimento de unidades 
industriais + Subcontratação

Possibilidade de utilização de produtos a custos mais baixos, 
para comercialização internacional.

Emparelhamento de joint 
ventures  

Criação de instrumento de balanceamento de posições, 
evitando dirimir todos os diferendos num único tabuleiro.

As estratégias de combinação de 
modos de operação são menos usa-
das pelas empresas portuguesas.  
No entanto, a adoção de estratégias 
deliberadas de conjugação pode consti-
tuir uma forma vantajosa para explorar 
de forma integrada operações interna-
cionais e para reduzir as probabilidades 
de comportamentos oportunísticos dos 
parceiros, especialmente no caso de 
joint ventures. 

No Quadro 18 apresentam-se as for-
mas mais comuns de combinação de 

modos de operação, indicando bre-
vemente as suas vantagens. O elenco 
aí apresentado não esgota, porém, as 
possibilidades abertas à empresa. 

As possibilidades de combinação 
são, evidentemente, in&uenciadas pela 
estratégia própria e pelas possibilidades 
de compatibilização com os interesses 
dos parceiros. Por outro lado, as com-
binações podem ser também mutáveis, 
adaptando-se em função dos objetivos 
e relações de poder dos parceiros e das 
alterações do contexto de negócio.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 18. Objetivos estratégicos da combinação de modos de operação
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Como se veri#ca, os contratos de 
licença podem constituir pivots extre-
mamente interessantes na conceção de 
combinações de modos de operação. 
O licenciamento é frequentemente 
combinado com o fornecimentos de 
matérias primas e/ou de produtos 
complementos de gama, conforme 
se referiu no Capítulo 3, ou com joint 
ventures. 

Neste caso, permitem obter rendi-
mentos múltiplos, ao mesmo tempo que 
criam obrigações de comportamento 
por parte do parceiro. Outra possibili-
dade interessante é o emparelhamento 
de joint ventures entre os mesmos 
parceiros. A combinação de posições 
simétricas no capital das joint ventures 
Fima – Fábrica Imperial de Margarina e 
Indústrias Lever Portuguesa (entretanto 
integradas na Unilever JM) constitui, 
em nossa opinião, um vetor central 
para a durabilidade, a todos os títulos 
excecional, da relação entre a Unilever 
e a Jerónimo Martins.

A adoção de uma abordagem estra-
tégica sobre a combinação de modos 
de operação envolve quatro passos 
principais8:

A identi#cação da situação atual 
das operações em diferentes merca-
dos e dos benefícios obtidos; 

A avaliação dos potenciais bene-
fícios e barreiras resultantes da 
expansão das combinações de 
modos de operação; 

O desenvolvimento de um plano 
sobre utilização de combinações, 
incluindo orientações sobre como 

lidar com oportunidades e pressões 
de mudança internas e externas (um 
aspeto relevante desse plano será a 
consideração das possibilidades de 
estabelecimento de acordos contra-
tuais com a inclusão de opções de 
alteração); e 

A implementação, envolvendo even- 
tuais negociações com parceiros  
internacionais e formação de pessoal,  
em Portugal e no estrangeiro..

Conclusão
A principal mensagem deste capí-

tulo é dupla. Em primeiro lugar, um 
modo de operação considerado como 
adequado num determinado momento 
do desenvolvimento das atividades de 
uma empresa num determinado país 
pode não o ser mais tarde. Isso deve-se, 
nomeadamente, à aprendizagem entre- 
tanto obtida e/ou à mudança das con- 
dições contextuais e de relacionamento  
em que a operação se enquadra. 

Por vezes, o sucesso é, ele próprio, 
o embrião da necessidade de transição 
para outra forma de operação, como 
sucede frequentemente com as expor-
tações ou com os contratos de licença. 
Em segundo, é importante, por vezes, 
conjugar, num mesmo país, mais de um 
modo de operação, permitindo compa-
tibilizar o “velho” e o “novo” ou abrir 
maiores espaços de oportunidade para 
a empresa.

Consequentemente, os modos de  
operação não devem ser encarados  
isoladamente. Se muitas vezes é fun- 
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damental selecionar o modo de ope-
ração considerado mais vantajoso, isso 
não obsta a que não se tenha uma 
visão integradora e longitudinal da utili-
zação de formas de operação distintas. 
Interessa olhar a atuação internacional 
de forma estratégica, considerando 
desde o início a possibilidade de tran-
sição entre modos, de forma a negociar 
acordos que não criem barreiras à 
mudança. 

Analogamente, importa considerar  
as possibilidades de usar de forma 
judiciosa combinações de modos de 
operação, tendo em conta os interesses  
da empresa e a conciliação dos interes-
ses desta com os de parceiros credíveis. 

Uma visão aberta neste domínio faculta 
também à empresa uma maior &e- 
xibilidade para responder adequada-
mente a alterações contextuais, não 
antecipadas.

Uma mensagem importante para 
os gestores das PME portuguesas é a 
importância de reconhecer a natureza 
transitória dos modos de operação uti-
lizados e a necessidade de adaptação 
em contextos internacionais mutáveis. 

A criação de opções de alteração 
de modos de operação pode ser um 
instrumento relevante para mitigar os 
riscos necessariamente associados à 
internacionalização empresarial..

S U M Á R I O
Os modos de operação vão-se alterando ao longo do tempo: um modo de operação apropriado 

num determinado momento pode não o ser passados alguns anos. As principais razões da alte-

ração dos modos de operação são as seguintes: correção de erros de avaliação inicial; processos 

de aprendizagem relativamente ao local de operação e/ou relativamente aos parceiros; adaptação 

à alteração do contexto de negócios; resposta ao sucesso obtido e evolução da estratégia interna-

cional da empresa.

Existem, porém, dois tipos de barreiras à alteração dos modos de operação: barreiras ao aban-

dono, isto é, fatores de inércia resultantes dos custos e/ou perceção de problemas no “corte” com 

parceiros, clientes e/ou regras de atuação já estabelecidas; e barreiras ao estabelecimento, deco-

rrentes dos custos adicionais exigidos pela implementação de novos modos de operação.

Em certas circunstâncias pode ser vantajoso adotar, num mesmo país, diferentes formas de 

operação. As razões subjacentes a esta decisão são diversas: a preservação de relações estabeleci-

das com parceiros locais; a obtenção de rendimentos múltiplos, como sucede na conjugação entre 

contratos de licença, fornecimento de componentes e joint ventures; a exploração de oportunida-

des em cadeias de valor distintas; segmentação de mercados; o controlo do comportamento do(s) 

parceiro(s) local(is); a avaliação do desempenho de operações da empresa face às de parceiros locais 

(distribuidores ou franqueados, por exemplo); e a articulação entre diferentes níveis de operação 

da empresa. 
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Faculdade de Economia e Gestão, Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto.
2 Diário Económico (22 de fevereiro de 2010).
3 (1) Benito, Gabriel R. & Pedersen, Torben & Petersen, Bent  (1999), “Foreign operation methods and 
switching costs: conceptual issues and possible effects”, Scandinavian Journal of Management, Vol. 
15, nº 2, pp. 213-229; (2) Welch, Lawrence L. & Benito, Gabriel R. & Petersen, Bent (2007), Foreign 
Operation Methods, Cheltenham, Edward Elgar, p. 373.
4 Welch, Lawrence L. & Benito, Gabriel R. & Petersen, Bent (2007), Foreign Operation Methods, 
Cheltenham, Edward Elgar.
5 Welch, Lawrence L. & Benito, Gabriel R. & Petersen, Bent (2007), Foreign Operation Methods, 
Cheltenham, Edward Elgar.
6 (1) Benito, Gabriel R. & Pedersen, Torben & Petersen, Bent  (1999), “Foreign operation methods 
and switching costs: conceptual issues and possible effects”, Scandinavian Journal of Management; 
(2) Verbeke, Alain & Merchant, Hemant (2012), Handbook Of Research On International Strategic 
Management, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 93-115.
7 Welch, Lawrence L. & Benito, Gabriel R. & Petersen, Bent (2007), Foreign Operation Methods, 
Cheltenham, Edward Elgar, p. 373.
8 Benito, Gabriel & Petersen, Bent & Welch, Lawrence (2011), “Dynamics of foreign operation modes 
and their combinations: insights for international strategic management”, in Verbeke, Alain & 
Merchant, Hemant, (2012), Handbook Of Research On International Strategic Management, Edward 
Elgar, Cheltenham, pp. 93-115, e Welch, Lawrence L. & Benito, Gabriel R. & Petersen, Bent (2007), 
Foreign Operation Methods, Cheltenham, Edward Elgar. 

Os principais problemas decorrentes da conjugação de modos de operação respeitam à com-

plexidade acrescida que esta opção envolve, à maior di#culdade de coordenação das operações e a 

um menor empenho na partilha de conhecimentos entre elas. A estes problemas estão associados 

também dois tipos de barreiras: (1) a insu#ciente escala de cada operação individual; e (2) os custos 

#xos acrescidos pela introdução de cada novo modo de operação. 

Existem múltiplas possibilidades de conjugação de modos de operação. Os contratos de 

licença constituem frequentemente pivots na conceção de combinações de modos de operação. 

O licenciamento pode ser conjugado com o fornecimentos de matérias-primas e/ou de produtos 

complementos de gama, permitindo obter rendimentos múltiplos ao mesmo tempo que criam 

obrigações de comportamento por parte do parceiro.

Para empresas com maior presença internacional, a adoção de estratégias deliberadas de conju-

gação de modos de operação pode ser vantajosa. Tal estratégia envolverá quatro passos principais: 

a identi#cação da situação atual das operações em diferentes mercados e dos benefícios obti-

dos; a avaliação dos potenciais benefícios e barreiras resultantes da expansão das combinações; o 

desenvolvimento de um plano sobre utilização de combinações; e a implementação, envolvendo 

eventuais negociações com parceiros internacionais e formação de pessoal, em Portugal e no 

estrangeiro.

B I B L I O G R A F I A
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A Salsa1, marca detida pela empresa 
familiar do setor dos têxteis Irmãos 
Vilanova, nasceu em 1994, da vontade 
de acrescentar mais valor.

 A empresa Irmãos Vilanova nasce, 
em 1987, centrando a sua atividade 
nos acabamentos têxteis, mais concre-
tamente nos processos de lavandaria e 
tinturaria de artigos já confecionados. 
Em 1990, a empresa alarga a sua ativi-
dade, passando a confecionar a feitio. 
A contínua vontade de acrescentar 
valor às suas atividades conduz a Irmãos 
Vilanova à criação da sua própria marca 
– a Salsa, em 1994. Quatro anos mais 
tarde, o sucesso da marca leva ao iní-
cio de comercialização através de lojas 
próprias. 

Com a aquisição (em 2001) de uma 
unidade de produção da Mustang 
portuguesa, dá um passo para um cres-
cimento mais sustentado, uma vez que 
passa a integrar uma das atividades 
centrais do seu negócio – fabrico dos 
jeans – deixando, em consequência, de 

depender da subcontratação nos seus 
produtos principais. 

A internacionalização da empresa 
inicia-se, em 2002, tendo como destino 
o país vizinho, a Espanha. Entretanto, 
expandiu-se para outros países da 
Europa (está presente em mais de 30  
países europeus), África e Médio 
Oriente. Com a internacionalização, 
veio a de#nição da visão que se consubs-
tancia em tornar-se uma das melhores 
marcas de jeanswear da Europa. 

Em 2010, o objetivo primordial da 
Irmãos Vilanova era o de transformar 
a Salsa numa das maiores marcas de 
jeans mundiais, atingindo até 2015 um 
volume de negócios da ordem dos mil 
milhões de euros2.  De forma a acelerar 
o seu crescimento, bem como o pro-
cesso de internacionalização, a Salsa 
adota o e-commerce, a partir de mea-
dos de 2010, tendo atingido resultados 
muito positivos num curto espaço de 
tempo. 

A Salsa é, por isso, um excelente 
exemplo da multidimensionalidade e 
complexidade da abordagem ao mar-

keting-mix internacional, uma vez que 
opera quer no mercado doméstico, 
quer internacionalmente, vendendo 
diretamente ao consumidor #nal, 
portanto no canal B2C (business to 

consumer), através das suas lojas e da 
loja online, bem como vende através 
de intermediários, canal B2B (business 
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to business), pois continua a exportar 
os seus produtos para lojas multimarca.

As empresas que pretendem iniciar 
um processo de internacionalização 
têm que tomar, pelo menos, dois tipos 
de decisão. Em primeiro lugar, conforme 
vimos nos Capítulos 3 e 4, devem esco-
lher os países onde vão vender os seus 
produtos. Para cada país devem, então, 
adotar um modo de implantação espe-
cí#co. Em segundo lugar, devem de#nir 
as estratégias de marketing para os 
países onde decidiram atuar, esfor-
çando-se por conciliar dois imperativos 
contraditórios: o da adaptação aos 
mercados locais e o de harmonização 
e coerência a nível global, i.e., integrar 
localização e globalização. 

De fato, e aceitando que o princí-
pio base do marketing é a adaptação 
da estratégia da empresa às caracte-
rísticas do mercado, seria de esperar 
que as empresas que se internaciona-
lizam de#nissem para cada país onde 
se encontram um plano de marketing 
e um marketing-mix especí#co a todos 
os níveis: posicionamento, alvos, polí-
ticas de produto, preço, distribuição e 
comunicação. 

No entanto, e considerando que um 
dos objetivos principais da internacio-
nalização é a obtenção de economias 
de escala mormente no que diz res-
peito às atividades de I&D, produção 
e aos custos de marketing, então seria 
de esperar que as empresas procuras-
sem uniformidade quer nos produtos 
vendidos quer na forma de os comer-
cializar. Mais ainda o imperativo da 

criação de uma imagem de marca forte 
e coerente, bem como a gestão das 
atividades de marketing é tanto menos 
onerosa e mais geradora de economias 
de escala quanto menores as diferenças 
das estratégias de marketing, entre os 
países. Ora, é exatamente o equilíbrio 
desta constante tensão entre uniformi-
zação (pulsão global) e diferenciação 
(pulsão local) o mais complexo pro-
blema que se coloca na de#nição de 
um plano de marketing internacional3.  

Como é expectável, raramente se 
assiste à adoção de uma destas situa-
ções extremas. Se, por um lado, a 
adoção da uniformização total seria 
contrária ao próprio espírito e de#-
nição do conceito de marketing, por 
outro, a diferenciação completa das 
estratégias de marketing nos diferen-
tes países seria contrária aos objetivos 
fundamentais da internacionalização. 
Trata-se, em consequência, de encon-
trar o equilíbrio adequado entre aquilo 
a que Levitt4 denominou por marketing 
global e marketing local. 

Este equilíbrio é tanto mais fácil 
estabelecer quanto maior for o 
conhecimento e a compreensão dos 
mercados a penetrar. Conforme já 
referido nos Capítulos anteriores (ver  
nomeadamente capítulos 2 e 3), as 
operações nos mercados internacionais, 
devido à distância geográ#ca e às 
complexidades de operar em mercados 
diferenciados onde o risco e a incerteza 
são elevados, implicam um profundo 
conhecimento e experiência, vitais para 
uma internacionalização bem sucedida. 
É precisamente nesta dimensão que 
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o marketing internacional difere do 
marketing doméstico. 

Para Kelly5, a diferença-chave entre 
o marketing doméstico e o marketing à 
escala internacional está exatamente na 
multidimensionalidade e complexidade 
dos diferentes países estrangeiros em 
que a empresa decidiu operar. 

Os principais fatores responsáveis 
por este acréscimo de complexidade 
prendem-se com a diversidade cultural, 
profusão e, muitas vezes, fragmentação 
dos mercados com políticas, sistemas de  
governação, economias e sistemas #- 
nanceiros dissemelhantes. 

Neste contexto, o desenvolvimento  
de estratégias de marketing interna- 
cional e#cazes baseia-se numa com-
preensão integrada das semelhanças e 
diferenças que existem nos países esco-
lhidos para estar presente.

Finalmente, e antes de entrar nos 
componentes do plano de marketing 
internacional propriamente ditos, é 
relevante salientar que este está inti-
mamente ligado ao modo de entrada 
adotado6. Mais concretamente, o modo 
de entrada determina o grau de con-
trolo que a empresa exerce sobre o 
plano de marketing no país alvo. 

A exportação indireta e, em algumas 
situações, o licenciamento permitem 
pouco controlo. Já a exportação via 
uma rede de distribuidores ou contrato 
de agência e as  joint ventures permitem 
um controlo superior, apesar de também 

limitado. Finalmente, um exemplo de 
um modo de entrada em que existe um 
controlo muito marcado é, por excelên-
cia, o investimento direto em que existe 
a detenção da totalidade ou maioria 
do capital da empresa do país destino. 
Todavia, e independentemente do 
modo de entrada, as empresas devem 
ter preocupações quanto à forma como 
os seus produtos são comercializados 
e posicionados nos mercados alvo. 
Mesmo quando aqueles são transacio-
nados por entidades independentes, 
uma vez que os seus resultados estão 
dependentes dessa forma. E, nesse 
sentido, as decisões relacionadas com 
o modo de entrada estão intimamente 
relacionadas com o plano de marketing 
a estabelecer..
Segmentação do 
mercado alvo 

A segmentação do mercado refere-se 
ao processo de dividir a base total de 
potenciais clientes da empresa em sub-
grupos homogéneos, de tal forma que 
permita ao gestor de marketing formular 
estratégias de mercado adaptadas para 
cada grupo. É assim de esperar que os 
clientes dentro de cada grupo exibam 
caraterísticas similares no que diz res- 
peito ao nível de rendimento, idade, 
género, nível educacional e ocupação 
(segmentação demográ#ca), atitudes, 
valores e estilos de vida (segmentação 
psicográ#ca), quanto à utilização de 
produtos – forma e número de vezes 
(segmentação comportamental) ou 
ainda quanto aos benefícios que os 
produtos oferecem na sua utilização. 
Esta categorização dos critérios de 
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segmentação é a normalmente utilizada 
para os bens de consumo. 

No caso dos bens industriais e nos 
bens de equipamento, os critérios mais 
comummente utilizados são: classi#-
cação industrial, dimensão e tipologia 
(entidades públicas versus privadas) dos 
clientes, natureza das operações, loca-
lização geográ#ca, taxa de frequência 
de utilização, benefícios de utilização do 
produto percebidos e lealdade à marca. 

Segundo Root7, um dos critérios 
comuns utilizados no marketing inter-
nacional é a atitude dos consumidores 
face à utilização de produtos estrangei-
ros. Em sede de negócio internacional, 
as empresas frequentemente estabele-
cem segmentos de mercado agrupando 
países baseados em macro variáveis, 
tais como o nível de desenvolvimento 
económico ou dimensões culturais tais 
como a etnia. 

Contudo, e após a introdução do con-
ceito de pluralização do consumo nos 

anos 80 do século XX por Levitt, emer-
giu o conceito de segmentação global. 
Assim, um segmento de mercado glo-
bal representa um grupo de clientes que 
partilham características comuns inde-
pendentemente dos países em que se 
encontram. 

Esta foi a forma de segmentação uti-
lizada pela Salsa, uma vez que ao de#nir 
como visão ser uma das melhores marcas 
de jeanswear da Europa, posiciona-se 
para estar acessível a todas as pessoas 
que vivem segundo um estilo de vida 
jovem, dinâmico e inovador. Assim, o 
público-alvo da Salsa caracteriza-se pela 
atitude descontraída mas interessada na 
inovação, no conforto, na moda e no 
design, independentemente da geogra-
#a onde residem.

No Quadro 19 apresentam-se as 
principais diferenças entre estas duas 
formas de segmentação no âmbito do 
marketing internacional.

Segmentação internacional convencional Segmentação global
Assume heterogeneidade entre os países.

Assume a emergência de segmentos que transcen-
dem as fronteiras nacionais.

Assume homogeneidade dentro de um determina-
do país.

Reconhece a existência de diferenças dentro do 
mesmo país.

Foca-se na existência de evidentes e fortes dife-
renças culturais a nível macro.

Enfatiza diferenças e comunidades de valores e pa-
drões de consumo a nível micro.

A segmentação baseia-se na constitução de clusters 
de mercados nacionais.

A segmentação baseia-se na constitução de grupos 
de um país ou comum a vários países.

Dentro de um país, a segmentação de grupos é 
considerada secundária.

A segmentação de frutos baseados na comunhão 
de comportamentos de consumo é considerada 
prioritária.

Quadro 19. Perspetivas contrastantes na segmentação internacional8
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Contudo, a adoção ou não de uma 
política de segmentação do mercado 
destino depende de uma análise custo- 
-benefício da sua utilização. De fato, 
torna-se relevante referir que um dos 
grandes obstáculos à segmentação é 
a necessidade de obtenção de muita 
informação com o objetivo de identi#-
car e medir os segmentos de mercado. 

Para além disto, a identi#cação e 
mensuração de segmentos de mer-
cado é um processo contínuo e sempre 
inacabado, no sentido em que, como 
qualquer outro fenómeno de mercado, 
está em constante mutação. Ora, os 
custos associados à obtenção e manu-
tenção daquela informação limitam a 
sua utilização pelas PME, por exemplo. 

Adicionalmente, ao decidir servir so- 
mente um segmento de mercado, a 
empresa estará certamente a limitar o 
seu volume de negócio e pode estar 
a hipotecar as suas possibilidades de 
obter economias de escala, quer a nível 
da produção quer a nível dos custos de 
marketing.

Em suma, a opção pela segmentação 
do mercado em detrimento de 
servir o mercado do país destino 
agregadamente, depende de um 
equilíbrio entre a consideração de 
que, ao segmentar, a empresa vai mais 
e#cazmente servir os seus clientes e, 
simultaneamente, otimizar os recursos, 
sempre escassos, à sua disposição.. 
 
 
 

Produto – estandardização 
ou adaptação?

Após ter identi#cado os seus clien-
tes alvo (o conhecimento dos clientes 
é um ativo imprescindível para ajudar a 
empresa a criar valor para o mercado), 
as empresas necessitam de de#nir o que 
constitui o seu produto, sempre par-
tindo da perspetiva dos seus clientes. 

Assim, e aceitando que um produto, 
sob o ponto de vista de marketing, é 
um bem ou serviço que uma empresa 
propõe aos seus clientes, atuais ou 
potenciais, para a satisfação das suas 
necessidades ou desejos, percebe-se 
que este conceito vai para além da sim-
ples consideração do produto como 
objeto tangível, dado que para além 
da sua utilidade funcional possui um 
conteúdo simbólico. Então, as decisões 
sobre o produto a oferecer incluem a 
determinação do nome, marca, espe-
ci#cações e capacidades relacionadas 
com a sua funcionalidade, nível de 
qualidade, garantia, acessórios e servi-
ços adicionais. 

Enquanto no mercado doméstico 
o produto é o resultado dos esforços 
de conceção e desenvolvimento da 
empresa no sentido de encontrar aquilo 
que melhor responde às necessidades 
dos clientes, no mercado internacional, 
para além destes esforços, as empresas 
deverão entrar em linha de conta com 
as diferentes envolventes nacionais 
que enquadram a comercialização do 
produto. 
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Argumentos
In&uências governamentais e regula-
mentações locais

Diferentes padrões de comportamen-
to dos consumidores

Diferentes condições de utilização do 
produto

Motivações para o desenvolvimento 
de iniciativas locais na implementação

Aumento da possibilidade de satis-
fação total dos clientes

Para adaptar

Argumentos
Economias de escala em termos de 
I&D, marketing, produção, compras, 
assistência

Maior facilidade na rentabilização do 
investimento realizado

Reconhecimento dos produtos pelo 
consumidor que se descoloca em di-
ferentes mercados

Facilidades em termos de organi-
zação e controlo

Tendência para olhar o mundo como 
un aldeia global

Para estandardizar

Estandardização

      Adaptação

?

Produto

Figura 8. Determinantes do grau de estandardização versus adaptação do produto10

Deste modo, para cada mercado/ 
/país destino deve ter-se em conta a fase 
do ciclo de vida do produto, os con- 
dicionalismos técnicos e legislativos, 
as caraterísticas económicas e comer-
ciais e os aspetos culturais, hábitos e 
preferências dos consumidores, com 
vista à avaliação permanente em que 
medida estes fatores poderão obrigar a 
introdução de alterações (ver também 
Capítulo 3). 

Assim, o dilema adaptação versus 
estandardização, referido no início 
deste capítulo, ganha aqui um cará-
ter especial, pois se, por um lado, é 
vantajoso poder oferecer os mesmos 
produtos do mercado doméstico no 
mercado internacional, obtendo assim 
economias de escala quer ao nível da 
produção quer ao nível dos custos de 
marketing, por outro, a envolvente e 
as condições especí#cas das geogra#as 

em que o negócio tem lugar são 
diferentes. 

Não obstante, as pressões que o pro-
cesso de globalização impôs no sentido 
da estandardização – como se o mundo 
correspondesse a um único mercado 
gigante9 , é importante reconhecer que  
este extremismo no processo de estan-
dardização não funciona em todas as  
circunstâncias, nem em todas as geo- 
gra#as. Existem mesmo casos, mor- 
mente nos bens industriais e, sobre- 
tudo, nos bens de equipamento, em 
que a customização dos produtos é um 
imperativo para a sua comercialização, 
em que cada cliente tem de ser tratado 
como se de um segmento de mercado 
se tratasse. 

Na Figura 8 sumariam-se, então, os 
determinantes do grau de estandardi-
zação/adaptação dos produtos.
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Decisão de alteração do produto doméstico

Quadro 20. Fatores que afetam a adaptação dos produtos13

Características locais, 
regionais e dos países

Características do produto Características da empresa

- Regulamentações governamentais - Componentes do produto - Rentabilidade

- Barreiras não tarifárias - Embalagem - Custos de adaptação

- Características culturais e 
psicológicas dos consumidores, 
expectativas e preferências

- Forma e aparência física (ex: 
tamanho, estilo de cor) - Estratégia da empresa

- Padrões de compra - Funções, atributos 
e características - Estrutura organizacional

- Moda - Forma de utilização - Recursos e competências

- Condições económicas de 
potenciais utilizadores - Durabilidade e qualidade

- Desenvolvimento económico - Facilidade de instalação

- Ofertas concorrentes - Manutenção e serviço pós- 
-venda (ex: assistência técnica)

- Geogra#a e clima - País de origem

A decisão de gestão acerca do grau 
de estandardização ou adaptação não 
se pode consubstanciar num mero 
processo de tomada de decisão, mas 
é acima de tudo um ato de balanço  
– trade-off – entre as circunstâncias 
únicas da envolvente do negócio inter-
nacional e a estratégia seguida pela 
empresa11. 

Talvez a mais importante distinção 
entre a estandardização e a adapta-
ção  seja a de que, enquanto a primeira 
impulsiona a empresa no sentido da 
redução dos seus custos, pelas razões 
atrás evidenciadas, a adaptação permite 
à empresa responder de uma maneira 
mais precisa aos requisitos locais e 
diferenciar os produtos consoante as 
necessidades dos clientes. Conduzindo, 
deste modo, a um aumento do valor  
percecionado e possibilitando, conse-
quentemente, a prática de preços mais 
elevados. 

Não obstante, a adaptação é um pro-
cesso dispendioso, pois pode acarretar 
o redesenho substancial do produto, 
eventuais modi�cações no processo 
produtivo, bem como alterações nas 
estratégias de preço, distribuição e 
comunicação. 

Por exemplo, a empresa de sumos de 
fruta Compal, hoje, Sumol+Compal12, 
teve de introduzir alterações signi�-
cativas nos produtos para o mercado 
espanhol, tanto em termos de dimen-
são das embalagens como de sabores.

Com o objetivo de determinar o grau 
de adaptação do produto no processo 
de internacionalização, elencaremos no  
Quadro 20 um conjunto de fatores 
que in!uenciam o processo de deci-
são e que podem ser divididos em três 
categorias..
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20 aspetos a considerar no 
processo de internacionalização 

1 – A procura ou 
criação de um produ-
to que tenha diferen-
ciação do que já existe 
no mercado.

2 – Meios adequados ao projeto de divulgação, 
amostragem e valorização do referido produto

3 – A existência de uma pequena equipa que 
conduza e comande toda a atividade do projeto. 
Esta pequena equipa deve ter como pedra basi-
lar um comercial com conhecimento de inglês e 
francês, que pode ser uma pessoa a formar-se, 
mas que tenha a necessidade e a ambição de 
se a%rmar no mercado e que esteja disposto a 
sacrifícios, tais como sacri%car o lazer, a compa-
nhia dos amigos, e os %ns de semana em família, 
para ir para um mercado de trabalho que exige 
uma capacidade de sofrimento superior à média 
das pessoas.

4 – A presença no maior número possível de fei-
ras onde se podem estabelecer contatos e co-
meçar a constituir ou a captar elementos para 
um futuro crescimento da marca.

5 – A criação de uma marca que seja atrativa na 
pronúncia, fácil de %xar e que tenha um valor 
compatível com a %loso%a moderna: ecologia, 
liberdade, prazer e simpatia.

6 – A criação de antenas nos diversos mercados 
que podem ser, primeiro, os agentes ou vende-
dores. Fugir de importadores como o diabo foge 
da cruz. Esta deve ser uma base sine qua non 
para o sucesso de qualquer projeto de criação 
de uma marca.

7 – Numa segunda fase, a criação de bases mais 
sólidas de comercialização, como sejam nos 
mercados principais, a constituição de socie- 
dades, detidas sempre maioritariamente pela  
casa-mãe. Será sempre mais fácil o arranque, 
visto que teremos de ter uma pessoa local que 
estará interessada no sucesso do projeto. Sócio 
que nada decida em termos %nanceiros, mas sim 
em capital de trabalho. Pode ser uma socieda-
de ou uma pessoa singular com experiência no 
ramo e de idoneidade comprovada.

8 – Classi%cação rigorosa das competências e 
dos poderes atribuídos a cada participante para 
evitar confusões e mal-entendidos.

9 – O acompanhamento diário da gestão, do 
controlo %nanceiro, do evoluir de stocks, pas-

sando pelo montante e forma de crédito con-
cedida.

10 – Acesso direto e sempre controlado a cem 
por cento pela casa-mãe, das contas bancárias 
da sociedade.

11 – Conhecimento das disposições legais a 
cumprir, normalmente com recurso a contra-
tação de empresas da especialidade locais. Uma 
sociedade estrangeira tem que ser escrupulosa-
mente cumpridora de todas as obrigações legais 
em vigor no país onde está.

12 – Se não houve lugar à constituição de uma 
sociedade no estrangeiro, recorrer a agente ou 
rede comercial idónea com provas dadas.

13 – Pré-avaliação da apetência de cada merca-
do pelos produtos a comercializar.

14 – Dentro das possibilidades económicas e %-
nanceiras da empresa, concorrer a todas as fei-
ras que houver, grandes e pequenas, como for-
ma de cheirar e avaliar a apetência do mercado 
pelo nosso produto, mas também para se poder 
fazer comparação e analisar o papel dos nossos 
concorrentes.

15 – Importante reforçar o conceito objetivo do 
projeto. Procurar sentir o gosto que o público 
possa ter pela imagem.

16 – Um bom plano anual de marketing que se 
adapte às possibilidades %nanceiras da empresa.

17 – Nada de recorrer a capitais estranhos, que 
depois podem pôr em perigo o crescimento do 
projeto.

18 – Nunca vender sem garantias, que cubram 
no mínimo 50 por cento das encomendas, antes 
de as colocar em produção.

19 – Para CIF é muito importante uma boa logís-
tica de transportes, o cumprimento rigoroso das 
datas de entrega e da qualidade vendida.

20 – Não esquecer de criar com os clientes um 
convívio de amizade que desperta sempre no 
negócio uma certa afetividade, importante para 
ajudar a resolver problemas que possam surgir 
no dia a dia.

Fortunato Frederico
Presidente e CEO da FLY LONDON
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Formação do preço – 
definição dos preços de 
venda

Se o estabelecimento de preços não 
é, em geral, tarefa fácil, esta com-
plica-se quando a empresa atua numa 
base internacional. Esta complexidade 
adicional decorre da existência de 
múltiplas moedas, barreiras e custos 
alfandegários, tipicamente canais de 
distribuição mais longos e mais one-
rosos, custos extra na embalagem e 
etiquetagem, promoção, entre outros. 
Concomitantemente com os fatores 
mencionados, relativos à envolvente 
externa, há ainda a considerar que a 
empresa não pode perder de vista os 
motivos estratégicos que a movem. 

O objetivo de penetrar rapidamente 
num mercado, ou a intenção de obter 
determinado posicionamento, são 
questões que têm de ser obrigato-
riamente consideradas aquando da 
de�nição do preço. Há ainda a ter em 
conta a cada vez maior e mais fácil 
capacidade de gerir e obter informa-
ção por parte dos compradores, que 
tendem, também eles, a comprarem 
internacionalmente. Se a todas estas 
considerações adicionarmos o fato de 
o preço ter um impacto mensurável e 
imediato nas vendas e um efeito direto 
na rendibilidade da empresa, então 
é fácil compreender quão crítica é a 
política de preço para o sucesso no pro-
cesso de internacionalização. 

Neste sentido, é expectável a existên-
cia de uma concertação estreita entre 
os vários departamentos da empresa, 

para que elementos como as taxas de 
câmbio, os sistemas �scais, a possibili-
dade de repatriamento dos lucros ou a 
regulamentação local dos preços sejam 
ponderados e avaliados.

Segundo alguns autores14, os fato-
res que in!uenciam o estabelecimento 
de preços para clientes internacionais 
podem ser classi�cados em quatro 
categorias:

A natureza do produto ou indús-
tria para que se dirigem. Por exemplo, 
um produto muito especializado, com 
um design distintivo, usando uma 
marca reputada ou assentando numa 
tecnologia inovadora e patenteada, 
promove uma grande !exibilidade na 
determinação do preço. É o caso das 
camisas e gravatas da marca portu-
guesa Vicri15. De fato, quando uma 
empresa possui uma posição de rela-
tivo monopólio num determinado 
produto pode, genericamente, praticar 
um preço premium.

localização da unidade produtora. 
A localização da produção em áreas 
geográ�cas com custos de mão de obra 
baixos ou junto dos maiores mercados 
consumidores, permite às empresas 
diminuição dos seus custos e até elimi-
nar problemas relativos às !utuações 
cambiais. 

política de preço a nível internacio-
nal é o modo de entrada adotado.  
As empresas exportadoras, ao transfe-
rirem os seus produtos para uma cadeia 
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de distribuição independente, posi-
cionam-se para que o preço �nal dos 
seus produtos venha a ser modi�cado 
em função dos objetivos da empresa 
importadora. Em contrapartida, uma 
empresa que venda diretamente no 
mercado internacional ou que opte 
pelo investimento direto, mantém, em 
ambos os casos, controlo sobre o preço 
�nal, podendo fazer rapidamente ajus-
tamentos que sigam a evolução do 
mercado. 

 
idiossincrasias do mercado destino 

onde, por exemplo, determinantes 
climáticas ou de condições naturais pos-
sam implicar a alteração do produto ou 
a forma de distribuição, aumentando os 
custos e, consequentemente, fazendo 
pressão em alta sobre os preços a praticar. 
 

De forma a sistematizar e comple- 
mentar a informação, elencamos, na  
Caixa 5, uma lista de fatores que in- 
!uenciam o estabelecimento de preços 
a nível internacional, dividindo-os em 
internos e externos à empresa:

Caixa 5. Fatores internos e externos que afetam a política de preços internacional16

FATORES QUE AFETAM A POLÍTICA 
DE PREÇOS INTERNACIONAL

Fatores internos
Expetativas de lucro e de quota de mercado;
Custos de produção, marketing e outros das atividades da cadeia de valor;
Grau de controlo desejado sobre o estabelecimento de preços no país destino.

Fatores externos
Expetativas, poder de compra e sensibilidade à elasticidade do preço por parte dos clientes;
Natureza da oferta, preços e estratégia dos concorrentes;
Custos dos clientes internacionais:

- Alteração do produto/embalagem, etiquetagem e outros requisitos de marcação;
- Requisitos de documentação (certi�cado de origem, faturação, custos bancários, etc.);
- Custos de �nanciamento;
- Custos de embalamento e de contentores;
- Custos de transporte (inspeção, armazenagem, fretes, etc.);
- Seguro.
Custos de transporte:

- Tarifas alfandegárias e outros impostos;
- Armazenagem durante o trânsito de mercadorias e transporte local.
Custos do importador:
- IVA e outros impostos/taxas pagas pelo importador;
- Margens de intermediação (distribuidor, armazenista, retalhista);
- Custos de �nanciamento dos stocks.
Flutuações cambiais.
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Quanto ao processo da determi-
nação do preço propriamente dito a 
literatura sobre negócio internacional 
é unânime em a�rmar que, indepen-
dentemente da estratégia de preço a 
adotar, existem dois limites entre as 
quais os preços devem ser estabeleci-
dos17: o preço de custo do produto que 
determina o price <oor, i.e., o preço 
mínimo e os preços da concorrência 
para produtos comparáveis que estabe-
lece o ceiling price, ou o limite superior. 

Apesar de ser possível vender abaixo 
de preço de custo, esta situação não é 
sustentável no longo prazo, bem como 
posiciona a empresa a penalizações 
por dumping; é defensável atribuir ao 
custo o preço mínimo de venda para 
os mercados internacionais, i.e., ser o 
custo do produto o preço de partida. 

Admitindo que as trocas interna-
cionais funcionam como tampões no 
aumento de preços via competitividade 
dos mercados (perspetiva macroeco- 
nómica), tem sentido considerar o preço  
dos concorrentes diretos o limite má- 
ximo do preço a estabelecer.

Já numa perspetiva microeconómica, 
a argumentação é a de que ultrapas-
sar o preço dos concorrentes diretos 
poderá signi�car perda de vendas e de 
quota de mercado. Finalmente, entre 
as duas balizas consideradas, encontra-
mos o optimum price, que é resultado 
da perceção do preço adequado por 
parte dos clientes alvo e é função da 
procura do produto determinada pela 

vontade/necessidade/motivação dos cli- 
entes para adquirirem o produto. 

A marca Zara18, é um excelente 
exemplo da discriminação de preços em  
função do posicionamento dos produ-
tos. Dentro de uma loja Zara podemos, 
pelo menos, encontrar dois níveis de 
preço para linhas de produtos dife-
rentes, dirigidos a públicos diferentes. 
As linhas são a Zara Woman para 
um público feminino mais adulto e 
a Trafaluc dirigido a um público mais 
jovem, adolescentes.

Não obstante todas as considerações 
acabadas de fazer face à problemática 
que envolve a determinação dos preços 
internacionalmente, em termos estra- 
tégicos existem basicamente duas gran- 
des opções no que respeita a preços 
e que estão intimamente relacionadas  
com os objetivos estratégicos da em- 
presa. Assim, a prática de uma estra-
tégia de preço skimming (preço de 
desnatação) ocorre quando o objetivo 
da empresa é procurar vantagens com-
petitivas por via da diferenciação. 

Esta opção faz parte de uma tenta-
tiva deliberada de atingir um segmento 
de mercado que está disposto a pagar 
um preço mais elevado (premium price) 
por uma determinada marca ou por 
um produto único e/ou especializado. 
Esta estratégia pode também ser utili-
zada no início do ciclo de vida de um 
produto quando quer a capacidade 
de produção quer a concorrência são 
ainda limitadas. Desta forma, i.e., esta-
belecendo deliberadamente um preço 
elevado, a procura �ca limitada à franja 
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de clientela comumente denominada 
por inovadores e adotantes iniciais.  
É expectável que, em fases posterio-
res do ciclo de vida do produto, com 
a entrada de novos concorrentes, o 
preço venha a ser diminuído. 

No pólo oposto, surge a estratégia 
de preço de penetração, cujo obje-
tivo é a rápida conquista de quota de 
mercado. Esta estratégia é vulgar em 
empresas que procuram posicionar-se 
pela liderança de custos, atacando con-
correntes já instalados no mercado.

Até agora foram descritas as estraté-
gias de �xação de preços usadas para 
os clientes/consumidores �nais do pro-
duto. Porém, conforme já referido no 
Capítulo 5, os fabricantes utilizarão 
canais de venda indiretos, tais como 
distribuidores e/ou agentes. Nestes 
casos, a empresa exportadora terá de 
determinar os descontos a praticar aos 
seus distribuidores. Ora, as questões 
que se colocam têm necessariamente 
uma natureza diferente. Se, por um 
lado, os descontos têm de ser su�-
cientemente atrativos para motivar 
os esforços de marketing e venda por 
parte dos importadores, têm também 
de ter em conta os preços consentidos 
pelos clientes �nais no país destino. Na 
maioria dos casos, isto implica ser capaz 
de persuadir o distribuidor/importa-
dor a vender os produtos a um preço 
adequado, o que, em última instân-
cia, signi�ca controlar a sua margem 
de comercialização. Esta tarefa nunca 
é fácil e carece de muito tato comer-
cial. Não obstante, é crítica para um 

adequado posicionamento do produto 
no mercado destino. 

Normalmente, são estabelecidos dois  
tipos de descontos – os funcionais, 
�xados independentemente das quan- 
tidades compradas e que estão normal-
mente indexados ao cumprimento de 
metas de vendas determinadas por lap-
sos de tempo (normalmente numa base 
anual); e os que têm como objetivo pri-
mordial o pagamento dos esforços de 
marketing e vendas levados a cabo no 
país destino por parte do importador. 
Concomitantemente, podem ainda ser 
determinados descontos por quanti-
dade vendida. 

Finalmente, cabe ainda referir os 
preços de transferência. Estes corres-
pondem aos preços a que é feita a 
cedência interna de determinado pro-
duto entre empresas pertencentes ao 
mesmo grupo (multinacionais). 

Constitui um fator importante, es- 
pecialmente em países com políticas 
mais restritivas e/ou com níveis de impos-
tos sobre o rendimento mais elevados, 
na medida em que para além de in- 
!uenciar o lucro de cada unidade de 
negócio, vai in!uenciar a repatriação 
de lucros. Mais a mais, torna-se uma 
questão relevante na otimização �scal, 
pois permite a transferência de lucros 
para países com taxas de imposto mais 
baixas. É, por isso, normalmente deter-
minado pelo departamento �nanceiro 
da empresa, embora a sua �xação não 
seja linear porque se a empresa possuir 
uma contabilidade de gestão baseada 
em centros de custos ou lucros, 
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torna-se fundamental encontrar medi-
das para avaliar corretamente a sua 
performance, uma vez que o preço de 
transferência irá afetar a rendibilidade 
de cada centro. Assim, das várias alter-
nativas existentes para o determinar,  
é habitual o recurso àquela em que o 
preço é formado com base nos preços 
praticados no mercado �nal do pro-
duto, ou em que este decorre do preço 
que a empresa conseguiria se colocasse 

o produto no mercado em vez de o 
transferir para outra empresa do grupo.

Para concluir esta secção relativa à 
construção do preço de venda, apre-
sentamos, na Figura 9, a sistematização 
dos fatores a considerar aquando do 
planeamento de uma estratégia de 
entrada quanto aos preços a praticar 
no mercado internacional..

Identi�car/medir o segmento 
de mercado

Avaliar os concorrentes

Analisar os resultados das 
várias alternativas de preço

Decidir a estratégia de preço

Decidir a política de descontos 
do canal de distribuição

Preço para o consumidor �nal

Estratégias de preço atuais

Custos incrementais

Plano de marketing 
global

Recursos da empresa

Respostas prováveis para 
preços alternativos

Receitas incrementais

Riscos de mercado
Riscos cambiais
Riscos políticos
Leis/regulamentações

Política de descontos dos 
concorrentes
Esforço de marketing
Controlo

Figura 9. Fatores a considerar no planeamento de uma estratégia de entrada quanto aos 
preços19
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Promoção e comunicação 

A comunicação de uma empresa, 
independentemente das geogra�as 
onde atua, inclui todas as tarefas de 
produção e gestão da informação di- 
rigida ao seu público-alvo com o obje- 
tivo de alterar as suas perceções, com-
portamentos ou atitudes face aos seus 
produtos e/ou serviços e a simultanea-
mente diferenciá-los relativamente aos 
seus concorrentes. Assim, utilizam-se  
vários tipos de instrumentos, gene-
ricamente denominados de mix de 
comunicação, tais como: 

Venda pessoal que, como o nome 
indica, baseia-se na comunicação 
interpessoal, frequentemente face-
-a-face com vista a realizar uma 
venda;

Publicidade, que se traduz em qual- 
quer forma impessoal de comunica-
ção sobre ideias, bens ou serviços, 
paga por um patrocinador identi�-
cado e que visa atingir um grande 
número de consumidores (mass 
audience);

Promoções de vendas que são incen-
tivos de curto prazo com o objetivo 
de estimular a compra e estreitar o 
relacionamento com o cliente;

Merchandising, que é o conjunto 
de estudos e técnicas utilizados se- 
parada ou conjuntamente pelos dis- 
tribuidores e produtores, com o ob- 
jetivo de aumentar a rendibilidade 
do local de venda e o escoamento 
dos produtos, através de uma adap- 

tação permanente dos aprovisiona-
mentos às necessidades dos clientes 
e de uma apresentação apropriada 
dos produtos20. Adicionalmente, exis- 
tem ainda outras formas de comuni- 
cação tais como o marketing direto, 
o patrocínio e a as relações públicas. 

A escolha do instrumento ou con-
junto de instrumentos mais adequado, 
vai depender essencialmente do públi-
co-alvo, dos objetivos da empresa, do 
posicionamento pretendido, do tipo 
de produto/serviço a promover, dos 
recursos disponíveis e, no caso do mar-
keting internacional, também do modo 
de entrada adotado nos países destino. 
Por exemplo no caso da venda pessoal 
e quando a empresa internacional usa 
agentes ou distribuidores, este instru-
mento é, normalmente, deixado ao 
cuidado dos seus representantes, ape-
sar de a empresa exportadora poder 
providenciar treino técnico da força de 
vendas do canal de distribuição. 

Independentemente da geogra�a  
onde a empresa opera (mercado domés-
tico versus internacional), os fatores 
atrás referidos são aqueles que estão na 
base da decisão do mix de comunica-
ção. Todavia, à luz do que acontece na 
de�nição do produto, também aqui faz 
sentido o debate da extensão versus a 
adaptação da política de comunicação. 

Apesar de os experts da comuni-
cação genericamente concordarem em 
que os requisitos de uma comunicação 
e�caz são �xos e não variam de país 
para país, existem determinantes con-
textuais, nomeadamente em sede do 
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Argumentos
Indiossincrasias culturais donde 
comportamentos de compra distintos

Diferenças de foro legal

Ambientes concorrenciais diferentes

Possibilidade de mensagem ser 
mal interpretada (humor não 
compreendido, por exemplo)

Estruturas de distribuição diferentes 
com poderes de decisão distintos

Para adaptar

Argumentos

E�ciência nos custos

Consistência de imagem

Controlo do processo de 
comunicação

Reconhecimento alargado

Aumentar o grau de con�ança e 
lealdade

Para estender

     Extensão

      Adaptação

?

Plano de comunicação

Figura 10. Determinantes do grau de extensão versus adaptação do plano de 
comunicação22

conteúdo da mensagem a transmitir 
e até da estratégia de comunicação21 

que poderão obrigar à re!exão sobre a 
necessidade de adaptar. 

Na Figura 10 apresentam-se os deter-
minantes do grau de extensão versus 
adaptação do plano de comunicação:

O debate sobre “globalização ver-
sus localização” atingiu um tremendo 
momentum aquando da publicação do 
artigo The globalization of Markets de 
T. Levitt. Seguiram-se anos de apologia 
da estandardização. No entanto, recen-
temente veri�ca-se uma tendência 
para o aumento do uso da publicidade 

localizada, muitas vezes denominada 
pattern advertising23.

Portanto, trata-se, tal como no caso 
do produto, de um trade-off entre as 
circunstâncias únicas da envolvente do  
negócio internacional, a estratégia se- 
guida pela empresa e a e�cácia no pro-
cesso comunicacional. Este balanço é, 
de fato, crítico, uma vez que obriga as 
empresas a re!etirem sobre a existência 
(ou não) de um mercado global para os 
seus produtos. Não obstante estas con-
siderações, o processo comunicacional 
no marketing internacional é sem-
pre transcultural. De fato, envolve um 
emissor de uma cultura e um recetor 
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ou múltiplos recetores de culturas dife-
rentes e torna-se, consequentemente, 
muito mais complexo e com uma e�-
cácia muito mais difícil de atingir do 
que a comunicação con�nada a uma 
só cultura. 

Existe ainda outro aspeto a ter em 
consideração, particularmente quando 
a empresa vai atuar num país pela 
primeira vez, que é a imagem pré- 
-concebida existente (por parte dos 
consumidores/utilizadores) acerca do 
país de origem e dos produtos aí fabri-
cados. Fatuais ou imaginárias, estas 
imagens tanto podem ser favoráveis 
como desfavoráveis, pelo que condi-
cionarão as respostas ao processo de 
comunicação da empresa no mercado 
internacional24.   A conceção e fabrica-
ção de produtos de origem portuguesa 
foi um óbice que empresas como  
a Novabase25, a Critical Software26 e a 
Jordão Cooling Systems27 tiveram de 
ultrapassar.

Como será de esperar, a e�cácia do 
processo comunicacional será tanto 
maior se o seu estabelecimento for 
baseado num criterioso planeamento 
onde as questões relativas a o que 
dizer, quanto dizer, como dizer, atra-
vés de que canal e a quem e porquê 
dizer estiverem claramente de�nidas, 
conforme propomos na Figura 11.  
À guisa de conclusão, não poderíamos 
deixar de referir que decidir e imple-
mentar um plano de comunicação à 
escala internacional é sempre um pro-
cesso inacabado sujeito a avaliações 
constantes e repetidas no tempo, de 
forma a medir a e�cácia da mensagem 
a transmitir. 

Estabelecimento de objeti-
vos para o mercado-alvo

Decisão quanto ao papel 
do plano de comunicação e 

�xação do orçamento

Identi�cação/Mediação do 
público-alvo

De�nição da mensagem

Decidir o canal ou mix de 
canais a utilizar

Adaptar a mensagem às 
diferenças culturais

1. Quanto 
dizer

2. A quem 
dizer

3. Porquê 
dizê-lo

4. O que 
dizer

5. Através de 
que canal

6. Como 
dizer

Estratégia de comunicação

Público-alvo

Execução da 
estratégia

Figura 11. Questões críticas na de�nição de 
um plano de comunicação internacional28
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Independentemente de não se res-
ponder capazmente em determinado 
momento a todas as questões contidas 
no quadro agora apresentado, o con-
trolo de possíveis falhas no processo 
comunicacional passa pela sua consi-
deração/re!exão ao longo do processo. 

Só assim se poderão identi�car e 
consequentemente ultrapassar os obs-
táculos/falhas que poderão ocorrer e 
que podem ser sumariados da seguinte 
forma:

 
-alvo porque o canal não é adequado;

compreendida porque o conteúdo é 
ambíguo ou porque a forma não res-
peita as diferenças culturais;

 
gem não atinge o seu objetivo (persua-
dir o público-alvo)..
Monitorizar e avaliar as 
estratégias de entrada 

Como em qualquer outro processo 
em gestão de empresas, a imple-
mentação do plano de marketing 
internacional é um processo sempre 
inacabado no sentido em que tem de 
ser continuamente reavaliado com 
vista a diagnosticar e identi�car desvios 
na rota para divisar cursos de ação para 
os corrigir. 

Assim, torna-se crítica a avaliação 
periódica da estratégia de entrada nas 

várias geogra�as onde a empresa deci-
diu posicionar-se. 

No caso de empresas multinacionais 
e/ou empresas globais, a execução de 
uma estratégia de entrada requer a 
transformação do plano de marketing 
internacional num plano operacional 
tático, que incluirá obrigatoriamente 
um orçamento que cobre, normal-
mente, um hiato temporal de um ano. 

Neste sentido, o orçamento torna-se, 
na maior parte das vezes, o instru-
mento principal de controlo, desde que 
tenha sido elaborado de forma a con-
templar os objetivos de longo prazo da 
estratégia de entrada. Todavia, e em 
consequência das peculiaridades da 
atuação em mercados internacionais, 
motivadas pela existência de diferenças 
de foro cultural, económico, legal, social 
e político, o processo de controlo não se 
pode basear única e simplesmente na 
análise de desvios do orçamento pré- 
-estabelecido. Até porque as diferenças 
atrás assinaladas geram tensões que 
jamais serão ultrapassadas pela mera 
contemplação dos desvios ao orçamen-
tado e que gerarão ruído, conduzindo 
a uma ine�caz comunicação entre os 
vários constituintes. 

A primeira questão a colocar na aná-
lise de desvios é a se aqueles decorrem 
de um de�ciente planeamento ou de 
de�ciências na implementação, sendo 
precisamente esta a origem dos maiores 
desa�os que se colocam na gestão das 
empresas globais – balanço entre cen-
tralização e descentralização, resposta 
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local ou integração global, poder de 
decisão no centro ou na periferia29.  

Realmente, é de todo conveniente 
apurar se os desvios ocorridos são 
re!exo de uma decisão de entrada 
incorreta, de uma implementação de�-
ciente ou de ambas. Frequentemente, 
os gestores que se encontram na casa- 
-mãe terão tendência para localizar as 
causas no processo de implementação 
da estratégia e no outro extremo, os 
gestores das �liais/subsidiárias tenderão 
a colocá-las a montante do processo de 
implementação. 

Adicionalmente, outra questão que 
é relevante considerar são os meca-
nismos ou instrumentos de controlo 
que são implementados para efetuar 
comparações entre as várias geogra�as 
onde a empresa global está instalada.

Para serem signi�cativos e e�ca-
zes, convém serem estandardizados 
por todas as geogra�as, pois só assim 
permitirão formular questões relevan-
tes quanto aos mercados e respetivos 
potenciais de venda, pontos fortes/ 
/fracos relativos ao mercado/produto, 
descortinar novas oportunidades, re- 
formular o desenho dos modos de 
entrada, entre outros. 

Porém, e porque sendo estandar- 
dizados, não contemplam as idiossin-
crasias dos múltiplos mercados, donde 
enviesam a análise de desvios. 

Mais a mais, se as comparações  
forem utilizadas indevidamente, po- 

derão criar mais problemas do que os 
que resolverão, nomeadamente atra-
vés do desencadear de con!itos e 
ressentimentos por parte dos gestores 
das �liais/ subsidiárias. 

Não existindo soluções universais, 
importa, então, re!etir sobre um con- 
junto de recomendações gerais que, 
ao serem consideradas, mitigarão a  
ocorrência dos problemas agora des- 
critos. A primeira é a necessidade de 
reconhecer a existência de assimetrias 
nos negócios. 

As diferentes unidades de negócio,  
entre outros, porque localizadas em 
geogra�as diferentes carecem de res-
postas e coordenação customizada 
por parte do centro – �liais/subsidiárias 
localizadas em países de rendimento 
muito baixo necessitarão de mais apoio 
logístico e de recursos do que aquelas 
localizadas em países de rendimento 
mais elevado, por exemplo. 

Outra recomendação seria a criação 
de critérios para de�nir a continuidade/ 
/não continuidade das operações nos 
vários países onde entram, dentro de 
um determinado período de tempo pré-
-estabelecido. Se, no �nal do período 
considerado, os resultados esperados 
não forem minimamente atingidos, po- 
derá ser preferível abandonar as ope- 
rações nesse mercado, libertando re- 
cursos que poderão ser usados com 
maior proveito noutros países. 

De fato, a presença num país não vale 
por si mesma, mas apenas na medida 
em que os benefícios gerados sejam 
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aceitáveis face aos custos incorridos, 
adotando uma perspetiva de médio 
prazo. Se isso não acontecer, poderá 
haver geogra�as muito mais interes-
santes para a afetação de recursos. 

Em outros casos ainda, constata-se, 
em face das características do mercado, 
que o nível de investimento adicional 
requerido para conseguir uma posição 
relevante pode ser demasiado elevado 
para a empresa, sendo preferível a 
redução do nível de comprometimento 
e/ou investimento, de forma a libertar 
recursos (�nanceiros, humanos, orga- 
nizacionais, de gestão) para outras ati- 
vidades e/ou geogra�as. Foi esse o caso 
da Novabase no Brasil. 

Após alguns anos de operação no 
mercado brasileiro, a Novabase decidiu 
descontinuar as suas atividades naquele 
mercado, “uma vez que a atividade 
era de�citária e exigia uma estrutura e 
um esforço de gestão e de tesouraria 
desproporcionados para uma operação 
que representava apenas um por cento 
do volume de negócios da Novabase”30. 

Para empresas com níveis signi�ca-
tivos de investimento internacional, 
outra consideração determinante é a 
constituição de uma equipa de trabalho 
global, dando “voz ativa” aos gestores 
das �liais/subsidiárias. 

Os gestores locais não deverão estar 
nunca preocupados com a absorção ou 
não consideração dos seus problemas 
à escala global, por muito pequenos 
que sejam. Caso contrário, perderão o 

enfoque principal da sua tarefa que é a 
contribuição para o todo global. 

Esta consideração conduz-nos dire-
tamente para a importância de existir 
uma visão partilhada, pois só assim é 
possível mobilizar e motivar as pes-
soas para a ação31. Concretamente, 
trata-se de considerar que a de�nição, 
implementação e revisão dos modos 
de entrada são um processo intera-
tivo, envolvendo quer os gestores da 
casa-mãe, quer os regionais, quer 
os responsáveis pelas operações dos 
países-destino. Tal processo consubs-
tancia-se em reconhecer a necessidade 
de possuir um adequado mix de ges-
tores a três níveis: países, funcionais 
e de topo e que todos, sem exceção, 
desempenham papeis relevantes em 
todo o processo32.

No entanto, os gestores internacio-
nais devem preocupar-se não somente 
em controlar a performance das sub- 
sidiárias estrangeiras, mas também  
aquela que releva dos contratos de 
licença estabelecidos, dos franqueados,  
dos agentes e distribuidores, bem como 
de todas as demais formas contratuais 
adotadas nos mercados-alvo. 

É claro que o nível de controlo difere 
e é substancialmente inferior quando 
comparado com as subsidiárias ou �liais.  
Contudo, terão de ser estabelecidos me- 
canismos de controlo, nomeadamente 
na forma de relatórios que contem- 
plem variáveis-chave de performance, 
tais como: rendibilidade, quota de mer-
cado, volume de vendas por linha de 
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A gestão do marketing consubstancia-se no processo de identi�car, antecipar e satisfazer rentavel-

mente as necessidades dos clientes. Conforme exposto, a diferença mais relevante entre o marketing 

doméstico e o marketing praticado à escala internacional prende-se com a multidimensionalidade 

e complexidade de gerir a presença em mais do que um país. É, portanto, imperioso conhecer e ter 

consciência das implicações que essa multidimensionalidade gera, nomeadamente a tensão entre 

uniformização (pulsão global) e diferenciação (pulsão local). Vimos, aliás, que esta tensão é o mais 

complexo problema que se coloca na de�nição de um plano de marketing internacional.

A tensão referida manifesta-se a nível da segmentação dos mercados, onde a principal caracte-

rística da segmentação global se consubstancia na consideração da emergência de segmentos de 

mercado que transcendem as fronteiras nacionais. A nível do produto a tensão caracteriza-se pela 

avaliação entre a uniformização ou a customização das mercadorias. A decisão de gestão acerca 

do grau de estandardização ou adaptação não se pode reduzir a um mero processo de tomada de 

decisão, sendo, acima de tudo, um ato de balanço – trade-off – entre as circunstâncias únicas da 

envolvente do negócio internacional e a estratégia seguida pela empresa. 

O debate sobre “globalização versus localização” atinge o seu auge no que diz respeito ao plano 

comunicacional. Portanto, trata-se, tal como no caso do produto, de um trade-off entre as circuns-

tâncias únicas da envolvente do negócio internacional, a estratégia seguida pela empresa e a e�cácia 

no processo comunicacional. Este balanço é, de fato, crítico, uma vez que obriga as empresas a re!e-

tirem sobre a existência (ou não) de um mercado global para os seus produtos.

Não obstante estas considerações, o processo comunicacional no marketing internacional é sem-

pre transcultural. Finalmente, a de�nição do preço de venda adiciona complexidade ao processo 

quando se trata dos mercados internacionais. Os fatores que têm mais in!uência na determinação do 

produto, análise de clientes-chave e/ou 
novos clientes, entre outras.

As empresas que decidem optar por 
uma presença sustentável nos turbu-
lentos mercados internacionais têm de 
considerar que o planeamento do modo 
de entrada, tal como já referido ao longo 

dos capítulos anteriores deste guia, é 
um processo contínuo e inacabado que 
implica a avaliação periódica dos modos 
inicialmente escolhidos e as novas cir-
cunstâncias, de modo a evitar variâncias 
à rota estabelecida inicialmente ou, a 
existirem, minimizar os custos da corre-
ção dos desvios observados..

S U M Á R I O



170

Conceção do plano de marketing internacional

1 www.salsastore.com/pt (consultado em abril de 2013) & Pereira, So�a Reis Ventura (2005), Gestão 
emocional da marca, o caso Salsa, Dissertação de Mestrado, Porto, Faculdade de Economia.
2 Kuhn, Sara Maria (2010), E-commerce como impulsionador da internacionalização, o caso Salsa %ts 
my life, Dissertação de Mestrado, Porto, Faculdade de Economia.
3 Levitt, Théodor (1983), The marketing Imagination, Nova Iorque, Free Press
4 Levitt, Théodor (1983), The marketing Imagination, Nova Iorque, Free Press
5 Kelly, Phil (2009), International Business and Management, Hampshire: Cengage Delmar Learning, 
p. 522
6 Root, Franklin (1998), Entry Strategies for International Markets, Jossey-Bass, São Francisco, p. 20
7 Root, Franklin (1998), Entry Strategies for International Markets, Jossey-Bass, São Francisco, p. 176
8 Samli , A. Coskun (1995), International Consumer Behavior, Westport, CT: Quaorum, p.130
9 Levitt, Théodor (1983), “The globalization of markets”, Harvard Business Review, maio/junh,  
61, nº3, pp. 92-102.
10 (1) Brito, Carlos Melo & Lorga, Susana (1999), Marketing Internacional, SPI, Porto; (2) Kelly, Phil 
(2009), Internacional Business and Management, Hampshire: Cengage Delmar Learning.
11 Cavusgil, S. Tamer & Knight & Riesenberger (2008), International business: strategy, management, 
and the new realities, Nova Jérsia, Pearson Education, p. 522.
12 www.sumolcompal.pt. A Sumol – Compal é uma empresa do setor das bebidas não alcoólicas.
13 Brito, Carlos Melo & Lorga, Susana (1999), Marketing Internacional, SPI, Porto.
14 Cavusgil, S. Tamer & Knight & Riesenberger (2008), International business: strategy, management, 
and the new realities, Nova Jérsia, Pearson Education, p. 526.
15 (1) Cavusgil, S. Tamer & Knight & Riesenberger (2008), International business: strategy, management, 
and the new realities, Nova Jérsia, Pearson Education; (2) Keegan, Warren J. & Green, Marks S. 
(2000), Global marketing, Nova Jérsia, Prentice-hall. 
16 www.vicri.com (consultado em abril de 2013). A Vicri, empresa do grupo Riopele, insere-se no 
setor do vestuário masculino de alta-costura.
17 (1) Kelly, Phil (2009), Internacional Business and Management, Hampshire: Cengage Delmar 
Learning, p. 541 e (2) Cavusgil, S. Tamer & Knight & Riesenberger (2008), International business: 
strategy, management, and the new realities, Nova Jérsia, Pearson Education, p. 526.
18 www.zara.com (consultado em abril de 2013). A Zara, empresa do grupo Inditex, insere-se no setor 
de vestuário.
19 Instituto Francês de Merchandising, http://ifm.asso.fr/site/ (consultado em abril de 2013).
20 Root, Franklin (1994), Entry strategies for international markets, Lexington Book, Nova Iorque, 
p.188.
21 Ricks, David A. (2006), Blunders in International Business, Oxford, Blackwell, 4ª ed.

preço são a natureza do produto ou indústria, a localização da unidade produtiva, o modo de entrada 
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De�nimos também que os fatores mais relevantes incluem a existência de mercados diversos e 
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EFACEC

A seguinte lista inclui 19 casos de processos de internacionalização partindo de  
Por-tugal. Toda a informação veiculada foi gentilmente cedida pelas empresas, por soli-
citação da AICEP. Trata-se de uma pequena amostra representativa do dinamismo que 
as empresas portuguesas, dos mais variados setores, dimensões e per�s tecnológicos, 
têm evidenciado.

 O objetivo principal da apresentação desta lista consubstancia-se na ilustração 
das relações de internacionalização, com os mais variados destinos e modos de entrada, 
que as empresas têm desenvolvido.

Os obstáculos e custos inerentes ao processo de internacionalização não podem ser 
ignorados. No entanto, a partilha de informação e a cooperação entre as empresas que 
enfrentam este desa�o é uma mais-valia para a qual estes testemunhos representam 
uma importante contribuição.

Os casos de estudo são :

CASOS DE ESTUDO
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Empresa que se dedica ao desenvolvimento, conceção, fabrico, 
produção e comercialização de máquinas-ferramentas.

Nome: ADIRA Metal-Forming Solutions, SA

Tipo de atividade: Fabricação de máquinas-ferramentas para metais

CEO: António Cardoso Pinto

Morada: Rua António Bessa Leite, 1106, 4150-072 Porto

Website: www.adira.pt

Telefone: +351 226 192 700

Email: adira@adira.pt

Ano Constituição: 1956

Missão
 Ouvir os clientes e fornecer soluções inovadoras, customizadas e com e�ciência, para 

corte e conformação de chapa sustentáveis, ao longo de todas as etapas/necessidades dos 
clientes Adira, proporcionando-lhes competitividade a nível mundial.

Processo de internacionalização
Fundada em 1956, a Adira iniciou o seu processo de internacionalização em 1964. A me-

todologia principal para a expansão foi através da exportação. Na maioria dos casos, a Adira 
exporta o seu produto para um intermediário que, depois, vende ao cliente �nal. Em alguns 
mercados especí�cos, a Adira tem empresas subsidiárias, como é o caso de França e do Reino 
Unido.

O processo de internacionalização coincide com a criação do gabinete técnico. O respon-
sável pelo gabinete, Eng. Ribeiro de Almeida, considerava imperativo que o acesso a novas 
tecnologias passasse pela internacionalização. A entrada em mercados externos era vista 
como uma “forma de crescer, adquirir competências e reduzir dependência excessiva face 
aos fornecedores”.

A nível das di�culdades sentidas ao longo do processo, as principais dizem respeito à falta 
de apoio das instituições �nanceiras, falta de uma marca-país com notoriedade internacional 
e baixa cooperação e di�culdade em estabelecer parcerias empresariais a nível nacional e 
internacional.

A expansão para mercados externos permitiu a esta empresa ter clientes nacionais e inter-
nacionais como a NASA, OGMA, Tap Portugal, Efacec, Air France, Vulcano, Salvador Caeta-
no, Metalogalva, Siemens, Motorola, entre outras.
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DADOS
DA EMPRESA
Nº de colaboladores: 134

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 10

Nº de colabolaradores no estrangeiro: 0

Volume de vendas: 15 560 357€ (2012)

Concorrentes: Tomás Castro Silva, 
Macform, LVD, Promecam

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 450 000€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente de 
mercados internacionais: 89,2% (2012)

DE INTERNACIONALIZAÇÃO

ONDE ESTÃO?

Ano de fundação

Angola e Moçambique

Holanda e Suíça 
(início efetivo da 
internacionalização 
através da exportação)

1956

1964

1967/8

1976 Japão

EUA1983

1993

França e RU

Espanha

2006

2001

1997

Argentina 
e México

Brasil
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Empresa que se dedica à fabricação de medicamentos.

Missão
Disponibilizar produtos farmacêuticos da mais elevada qualidade a preços competitivos, 

contribuindo para uma racionalização da despesa no setor de saúde e, simultaneamente, 
para a melhoria da qualidade de vida das populações.

Processo de internacionalização
Em 2001, um grupo de investigadores portugueses viram no desinvestimento de uma mul-

tinacional em Coimbra uma oportunidade de negócio e, em conjunto com a capital de risco 
PME Capital, fundaram a Bluepharma. Nos três anos subsequentes a esta compra �zeram um 
contrato com a multinacional para continuar a produção de medicamentos. Paralelamente 
a este contrato, começaram a preparar uma estratégia para continuar a crescer quando este 
contrato de três anos terminasse. O nome Bluepharma surgiu nesse contexto com a vocação 
de vender para o exterior. O objetivo era reduzir a importação e dependência do exterior  
e tentar internacionalizar a venda de medicamentos. Esta estratégia levou a que esta em-
presa tivesse um percurso diferente da norma. Assim, começaram por vender para o estran-
geiro, antes mesmo de ter uma marca estabelecida em Portugal. Resultado deste percurso,  
a Bluepharma exporta já 82 por cento da sua produção. 

A próxima aposta e desa�o desta empresa são os países emergentes, nomeadamente no Su-
doeste Asiático como China, Vietname, Singapura, Malásia e Taiwan. Na China, a Bluepharma  
pretende expandir-se através de parcerias com empresas chinesas que a auxiliem nos longos 
processos de registo de medicamentos e na sua distribuição. A seleção de parceiros teve por 
base vários critérios entre os quais: proximidade do mercado, experiência na indústria far-
macêutica e em cooperações internacionais, e interesse em criar cooperações a longo prazo. 
Outro mercado interessante é na América Latina, o Brasil pela proximidade a Portugal e a 
Venezuela pelos apoios e diligências que os governos portugueses têm feito.

Nome: BLUEPHARMA

Tipo de atividade: Fabricação de medicamentos

CEO: Paulo Barradas Rebelo

Morada: Rua da Bayer, 3045-016 Coimbra

Website: www.bluepharma.pt/

Telefone: +351 239 800 300

Ano Constituição: 2001
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DA EMPRESA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Nº de colaboradores: 303

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 4

Nº de colaboradores no estrangeiro: 2

Volume de vendas: 29 079 000€ (2012)

Concorrentes: Novartis, P�zer, Sano�- 
-Aventis, GlaxoSmithKline, Merck & Co

Modo de internacionalização: 
exportação, licenciamento e outros 
modos contratuais

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 1 599 896 €  
(2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 82% (2012)

ONDE ESTÃO?

2001 Ano de fundação

2003 Ano de início de 
exportações

2003

2004

Criação do Centro 
de Investigação & 
Desenvolvimento

Projeto X-prot, Prémio 
Europeu de Inovação 
Regional

2006

Aquisição de 
participação na 
Technophage

2008 Entrada da Capital de Risco 
InovCapital

2008

Lançamento do 
1º medicamento 
desenvolvido na 
empresa

2009Certi:cação da FDA 
(Food and Drug 
Administration, 
EUA)
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Empresa que se dedica ao desenvolvimento e fabrico 
de carroçarias e autocarros.

Nome: Caetano Bus – Fabricação Carroçarias, SA

Tipo de atividade: Fabricação de veículos automóveis

CEO: Jorge Pinto

Morada: Av. Vasco da Gama, 1410, 4431-901 Vila Nova de Gaia

Website: www.caetanobus.pt/

Telefone: +351 227 867 000

Email: caetanobus@caetanobus.pt

Ano Constituição: 2002

Missão
Produzir carroçarias e autocarros que satisfaçam os nossos clientes e utilizadores, melho-

rando continuamente os nossos produtos e serviços através da gestão e�caz dos processos e 
da utilização e�ciente dos recursos.

Processo de internacionalização
O Grupo Salvador Caetano inicia atividade em 1946, mas só em 2002 é que cria a Caeta-

noBus, através de uma joint venture com a Daimler-Chrysler para a produção de autocarros 
para o mercado europeu. A CaetanoBus começou o seu processo de internacionalização 
desde que iniciou atividade, em 2002, através de exportações. Mais tarde, em 2010, fez o 
primeiro investimento direto com propriedade exclusiva e, atualmente, o mercado externo já 
representa 89 por cento do volume de negócios da empresa. Em 2013, a empresa tem previs-
to investir cerca de um milhão e meio de euros numa joint venture na China. Para além deste 
país, também estuda parcerias em países na América Latina, sendo a Colômbia ou o Brasil 
apontados como cenários prováveis, indica Jorge Pinto, CEO da empresa.

Jorge Pinto acrescenta que os maiores desa�os resultam “do contexto económico do país 
e que não afeta apenas a nossa empresa, mas todo o tecido industrial”. O CEO a�rma que 
“existem duas áreas com maior impacto para a nossa atividade: primeiro, o acesso a linhas de 
crédito, que é hoje mais difícil do que no passado, e que é vital para o normal funcionamento 
da atividade económica, em especial quando se trata, como no nosso caso, de �nanciamento 
para a exportação. Outra área onde temos sentido o impacto da crise é nas encomendas e 
produção para compras púbicas, com este setor a abrandar os investimentos, o que levou 
este ano a uma quebra na nossa produção para o mercado interno”.
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DADOS
DA EMPRESA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Nº de colaboradores: 463

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 3

Volume de vendas: 50 033 899€ (2012)

Concorrentes: Mercedes-Benz, Irizar, 
Volvo, Man, Scania, Solaris, BYD, etc.

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 166 745€ 
(2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 89% (2012)

ONDE ESTÃO?

2002 Ano de fundação

2002 Início da internacionalização 
através de exportações

2005

88% das vendas realizadas 
no estrangeiro

2010 Ano do 1º investimento 
direito no estrangeiro

Joint venture na China 2013
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Empresa que se dedica ao estudo e otimização dos 
projetos de construção de sistemas e infraestruturas 
civis e elétricas.

Nome: CJRWIND - CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, SA
Tipo de atividade: Construção de outras obras de engenharia civil

CEO: Miguel Rodrigues
Morada: Rua do Louredo 447, Selho São Lourenço, 4800-214 Guimarães

Website: www.cjrwind.com 
Telefone: +351 253 559 210

Email: info@cjrwind.com
Ano Constituição: 1975

Missão
A CJRWIND promove o estudo e otimização dos projetos de construção de todos os siste-

mas e infraestruturas civis e elétricas, cumprindo, com base na experiência, todos os requisi-
tos técnicos necessários.

Processo de internacionalização
1975 é o ano de fundação da CJRWind, que foi fruto de uma estratégia de diversi�cação do  

Grupo CJR. Em 2006, inicia o processo de internacionalização através de investimento direto 
com a criação de uma nova empresa com propriedade exclusiva na República Dominicana.  

O sucesso desta experiência ditou a expansão através do mesmo modo para outros merca-
dos considerados prioritários e fulcrais para o desenvolvimento da empresa. Assim, nos anos 
subsequentes, a CJRWind entrou em Espanha (2007), na Polónia, Roménia e Angola (2008), 
na Jamaica (2010) e na Polónia (2011). Em 2009, investe no mercado angolano adquirindo 
40 por cento de uma empresa existente. Atualmente, as �liais da empresa representam cerca 
de 34 por cento do volume de vendas.

Ao nível das di�culdades sentidas durante a internacionalização, as mais relevantes são ao 
nível da cultura (mentalidade e línguas distintas), da burocracia dos processos, da pouca !exi-
bilidade perante situações adversas e da conjugação de colaboradores em horários, posições, 
funções, etc., diferentes. Apesar das di�culdades, o CEO Miguel Rodrigues adianta que a 
internacionalização é o caminho que querem continuar a seguir.
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Nº de colaboradores: 98

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 15

Nº de colaboradores no estrangeiro: 20

Volume de vendas: 20 450 239€ (2012)

Concorrentes: GES – GLOBAL ENERGY 
SERVICES, Grupo TSK, Grupo Cobra

Modo de internacionalização: 
investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 80 122€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 34,3% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

1975 Ano de fundação

2006 Ano de inicío de 
investimento direto, 
República Dominicana

2007 Espanha

2008 Polónia, Roménia, 
Angola

2009 Adquire 40% 
empresa angolana

2009 Jamaica

2008
Polónia (1ª obra c/ 

solução chave na mão)
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Empresa que se dedica à fabricação de colas 

industriais.

Nome: Colquímica - Indústria Nacional de Colas, SA
Tipo de atividade: Fabricação de colas industriais

CEO: João Pedro Koehler
Morada: Rua das Lousas nº 885, 4440-578 Valongo

Website: www.colquimica.com
Telefone: +351 224 227 530

Email: colquimica@colquimica.pt
Ano Constituição: 1970

Missão
Criar valor económico e social a longo prazo, apresentando ao mercado soluções de cola-

gem inovadoras, e�cientes e amigas do ambiente que se traduzam numa mais-valia para os 
clientes e numa vantagem competitiva face ao mercado.

Processo de internacionalização
Fundada em 1970, a Colquímica está presente em mais de 50 países. Desde o início do  

seu processo de internacionalização, em 1992, até aos dias de hoje, a Colquímica expandiu 
o seu negócio através de uma rede de distribuição e de clientes de grande dimensão, locali-
zados em vários locais do mundo. A forma de internacionalização escolhida foi a exportação.

Em 2011, o CEO João Pedro Koehler a�rmava que, apesar do mercado das colas industriais 
estar perturbado, esperava que a Colquímica aumentasse o volume de faturação devido à 
estratégia de internacionalização. Esta estratégia assenta nos departamentos de investigação 
e desenvolvimento técnico. Isto permite à empresa ter uma vantagem competitiva muito 
valorizada pelos clientes, que é uma grande !exibilidade e versatilidade. Assim, conseguem 
rápida e agilmente responder aos desa�os lançados pelos clientes.

A experiência e sucesso no mercado português impulsionaram o processo de internaciona-
lização. À medida que a empresa foi �cando cada vez mais internacional, os mercados exter-
nos foram ganhando peso até representarem atualmente cerca de 91por cento do volume de 
vendas. A empresa encontra-se, atualmente, no ranking dos maiores produtores de adesivos 
para utilização em processos industriais, como parte do produto �nal ou na sua embalagem. 
A aposta vira-se agora para os mercados fora da Europa, já que é nesses países que está o 
grande potencial de crescimento.
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Nº de colaboradores: 107

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 3

Volume de vendas: 71 008 910€ (2012)

Concorrentes: Henkel, 3M 

Modo de internacionalização: 
exportações

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 43 886€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 91% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

Ano de fundação

Ano do início de exportações

Taxa de exportação 
atinge os 70%

1970

1992

2000

2006 Ampliação da capacida-
de produtiva

Prémio INDEX’11 Award na 
categoria de “Campanha de 
Marketing mais Criativa”2011

2012 Ampliação da 
capacidade 
produtiva
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Empresa opera em diversos setores: Energia, Engenharia, 
Ambiente e Serviços, Transportes e Logística.

Nome: Grupo Efacec
Tipo de atividade: Energia, Engenharia, Ambiente e Serviços, Transportes e Logística.

CEO: João Bento
Morada: Parque Empresarial Arroteia Poente - Arroteia - Leça do Balio - Apartado 1018, 4466-

952 S. Mamede de Infesta
Website: www.efacec.pt

Telefone: +351 229 562 300
email: sgps@efacec.pt

Ano Constituição: 1948

Missão
Desenvolver infraestruturas de energia, mobilidade e ambiente, para um mundo sustentável:  

construindo parcerias de longo prazo, com elevado conteúdo tecnológico, assegurando agili-
dade e !exibilidade, atraindo e desenvolvendo talento em todo o mundo, e proporcionando 
um retorno consistente a todas as partes interessadas.

Processo de internacionalização
A EFACEC, constituída em 1948, está presente em mais de 65 países através de operações, 

projetos, obras e/ou delegações. Iniciou a sua internacionalização em 1987, com exportação, 
adquirindo competências e know-how para, mais tarde, criar �liais. Nesta etapa, a estratégia  
de internacionalização tinha pouco peso na estrutura organizacional do grupo. A EFACEC 
continuava a ser uma empresa essencialmente nacional que desenvolvia projetos em vários 
mercados internacionais.

Em 2007, existe uma inversão clara deste ciclo, passando a estrutura organizacional a in-
cluir objetivos de expansão internacional. Assim, a estratégia consistia em internacionalizar a 
empresa de forma sustentada, concorrendo diretamente com outros players mundiais. Neste 
sentido, a empresa elabora um plano estratégico para 2008-2012, cujo objetivo era reposi-
cionar e estimular as suas propostas de valor nos diversos projetos internacionais. 

Esta estratégia coincide com a reorganização acionista da empresa e das mudanças na sua 
estrutura de gestão – entrada de Francisco Sanchéz para presidente do conselho de adminis-
tração e de Luís Filipe Pereira para presidente executivo.

Resultado deste processo, o volume de vendas aumenta signi�cativamente e o peso do mer- 
cado internacional supera o do mercado interno. Atualmente, cerca de 72,4 por cento do 
volume de negócios vem do estrangeiro, 24,6 por cento através de �liais e os restantes 47,8 
por cento de exportação. 
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Nº de colaboradores: 4622

Nº de colaboradores no estrangeiro: 
1669

Volume de vendas: 780 097 000€ 
(2012)

Concorrentes: Siemems, ABB, Alcatel

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa:  
61 102 000€ (2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 72,4% (2012)

ONDE ESTÃO?

1905 Início do projeto 
Efacec

1948 Ano de fundação

1957

Primeiros passos na 
a#rmação da sua 
capacidade tecnológica 
e industrial 

1987 Ano de início de 
internacionalização

2007 Reorganização da 
estrutura da Efacec com 
desenho de um novo 
modelo organizacional

2002
Consolidação orgânica e 
estabilidade económica

Ciclo de consolidação 
estrutural e processual 2010

*Presente em mais de 65 paises



186

Empresa que se dedica ao comércio por grosso de bebidas 
alcoólicas.

Nome: ENOFORUM - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE VINHOS SA
Tipo de atividade: Comércio por grosso de bebidas alcoólicas

CEO: Del�m Costa
Morada: Rua Professor Mota Pinto, Apart. 3, 7200-999 Reguengos de Monsaraz

Website: www.enoforumwines.com
Email: info@enoforumwines.com

Telefone: +351 266 508 200
Ano Constituição: 2004

Missão
Promover, divulgar e vender globalmente os nossos vinhos e azeites de Portugal, pelo desen- 

volvimento de marcas de caráter e terroir distintos.

Processo de internacionalização
A ENOFORUM, fundada em 2004, nasce da união de seis adegas cooperativas do Alentejo, 

INOVCAPITAL e PME Investimentos. Esta empresa é um caso especial porque comercializa vin-
hos destinados apenas a mercados internacionais, não tendo qualquer presença no mercado 
nacional. Del�m Costa a�rma que o aumento da produção vinícola, o crescente fenómeno da 
globalização, juntamente com o Relatório Porter I, que analisa o cluster do vinho português 
e aponta estratégias impulsionadoras da internacionalização, levou à criação da ENFORUM, 
onde atualmente é CEO.

O seu processo de internacionalização começa em 2005, através da exportação. O sucesso 
da empresa deve-se, em grande parte, a uma gestão articulada das seis adegas acionistas 
versus uma gestão individualista onde prevalecem os interesses de cada uma delas. Existem, 
ainda, outros dois fatores preponderantes neste caso de sucesso: a adaptação dos produtos 
a cada um dos mercados e o co�nanciamento comunitário atribuído. No �nal do terceiro 
ano subsequente à criação da empresa, o mercado externo representava já cem por cento do 
volume de faturação.

A ENOFORUM sabia que o fator de crítico estava em in!uenciar a decisão de compra de 
vinho. Assim, a estratégia de expansão teve por base o estabelecimento de boas relações com 
opinion makers de referência (jornalistas, enólogos, revistas da especialidade, chefs, entre 
outros) e a presença forte no ponto de venda – onde se forma a decisão de compra. Para 
suportar esta estratégia, é necessário ter uma política de preços bem formulada, capacidade 
de produção e qualidade consistente.
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Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 353 700€ 
(2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 100% (2012)

Nº de colaboradores: 7

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 5

Nº de colaboradores no estrangeiro: 2

Volume de vendas: 4 452 803€ (2012)

Concorrentes: Sogrape, Symington, 
Gran Cruz Porto, Quinta and Vineyard 
Bottlers, Companhia dos Vinhos do 
Porto e da Madeira

ONDE ESTÃO?

2004 Ano de fundação

2005 Início de exportações

2007

O mercado externo representa 
100% do volume de faturação

2011 Compra de 100% do 
capital da empresa por um 
dos acionistas de referência 
– CARMIM, CRL

1º investimento direto no estrangeiro (China) 2012
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Empresa que se dedica à confeção de vestuário exterior 
em série.

Nome: FLOR DA MODA - CONFECÇÕES SA

Tipo de atividade: Confeção de outro vestuário exterior em série

CEO: João Sousa

Morada: Rua 1° de Maio, 239, Pereira, 4755-405 Barcelos

Website: www.flordamoda.pt

Email: flordamoda@flordamoda.pt

Telefone: +351 253 839 200

Ano Constituição: 1981

Missão
Na Flor da Moda – Confeções SA, acreditamos na longevidade e no sucesso do modelo 

estratégico e no capital humano fortemente motivado para crescermos de forma sustentada. 
A dinâmica comercial coesa, incutida pelos quadros superiores da empresa com um elevado 
grau de proximidade entre si, possibilita a oferta de um serviço de máxima qualidade aos 
clientes, em todos os estágios produtivos. A procura da e�ciência e da redução do tempo de 
criação e produção de vestuário feminino são eleitas como prioridades absolutas. Estamos 
conscientes de que o nosso futuro passará por continuar a trabalhar com as melhores maté-
rias-primas e pela aposta contínua em tecnologias de ponta, de modo a aumentar a compe-
titividade internacional.

Processo de internacionalização
Fundada em 1981, a empresa Flor da Moda, da estilista Ana Sousa, iniciou o seu processo 

de internacionalização em 1987, com a participação numa feira internacional. A empresa, 
internacionaliza os seus produtos de três formas: exportação, franchising e investimento di-
reto com propriedade exclusiva. Cerca de 85 por cento da produção é distribuída através de 
uma rede de lojas próprias e franchisadas. Em 1998, inaugurou a primeira loja Ana Sousa, 
em Lugo, Espanha. Os restantes 15 por cento são distribuídos através de exportação. “Quem 
conseguir uma boa internacionalização, garante o sucesso da empresa”, mencionou João 
Sousa, administrador da Flor da Moda.

A estratégia de expansão internacional passa pela gestão vertical de marcas próprias de 
vestuário de moda. Como tal, assegura os recursos considerados centrais e não endossáveis 
em toda a cadeia de valor, tendo sempre por base as condições de um modelo de negócio 
que exige respostas cada vez mais rápidas e uma elevada !exibilidade nas operações. Ou-
tro aspeto estratégico é o desenvolvimento de uma bolsa de parceiros de negócios estável 
e �ável. João Sousa acrescenta que “esta competência pode revelar-se fundamental para a 
a�rmação da estratégia internacional da empresa e das marcas que explora”.
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Nº de colaboradores: 200

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 10

Volume de vendas: 13 312 070€ (2012)

Modo de internacionalização: 
exportação, franchising e investimento 
direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 183 280€ 
(2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 45% (2012)

ONDE ESTÃO?

1981 Ano de fundação

1987Empresa participa numa feira 
internacional; como resultado desta 
presença, originam-se os primeiros 

contactos internacionais

1991

Dedica-se exclusivamente 
ao vestuário feminino

Primeira loja Ana Sousa, 
em Lugo, Espanha

1998
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Empresa que se dedica ao desenvolvimento de 
plataformas de compras eletrónicas.

Nome: GATEWIT - CONSTRULINK TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA

Tipo de atividade: Atividades de consultoria em informática

CEO: Pedro Paulo

Morada: Av. da Liberdade, nº 136, Pisos 4º, 5º e 6 º, 1250-146 Lisboa

Website: www.gatewit.com

Email: info@gatewit.com 

Telefone: +351 707 503 010

Ano Constituição: 1999

Missão
A Gatewit proporciona aos seus clientes um elevado grau de satisfação, explorando opor-

tunidades que se revelem em todos os domínios cientí�cos e tecnológicos, de forma a atingir 
os mais elevados padrões de criação de conhecimento.

Processo de internacionalização
Fundada em 1999, a Gatewit iniciou o seu processo de internacionalização em 2010.  

A metodologia encontrada para a expansão foi através do investimento direto, ou seja, criação 
de novas empresas com propriedade exclusiva. O primeiro passo na internacionalização foi 
com a abertura de um escritório em Madrid, Espanha. Na altura, o objetivo da empresa era 
terminar o ano de 2011 com um volume de exportação entre 1 e 2 milhões de euros, atingin-
do o break-even (ponto crítico das vendas) em três anos.

A estratégia de expansão internacional é simples: “equipas locais, perfeitamente enqua-
dradas e conhecedoras da realidade económica e social e capazes de responder às necessi-
dades e especi�cidades do mercado”. Uma estratégia baseada em capitais próprios e numa 
gestão prudente, com o foco na conquista de novos clientes e no reforço das equipas.

Em 2012, foi distinguida pelos UKTI Business Awards como uma das empresas que mais 
se destacou na área da internacionalização. Pedro Vaz Paulo, CEO da Gatewit, sublinha que 
distinções como esta “são a prova de que as recentes apostas, como a abertura do Centro 
de Competências para apoiar o processo de internacionalização, são apostas ganhas. São 
investimentos importantes que conferem não só à Gatewit, mas também ao país, um selo 
de excelência que importa levar para várias partes do mundo, contribuindo assim para a di-
namização da nossa economia”. Pedro Paulo acrescenta ainda que “a decisão estratégica de 
preparar a nossa marca para um mercado global, e assim projetar um novo ciclo e uma nova 
ambição, foi claramente ganha”.
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Nº de colaboradores: 130

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 30

N.º de colaboradores no estrangeiro: 
26

Volume de vendas: 8 000 000€ (2012)

Modo de internacionalização: 
investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 2 000 000€ 
(2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 20% (2012)

ONDE ESTÃO?

1999 Ano de fundação

2010 Ano do 1º investimento 
direto no estrangeiro

2011 Fev

2011

1º escritorio internacional 
Madrid, Espanha.

Brasil

2011 Nov Silicon Valley, EUA

2012 Reino Unido

2012 China

2013 México
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Empresa que se dedica ao comércio de produtos alimentares.

Nome: GL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SA
Tipo de atividade: Agentes do comércio por grosso misto sem predominância

CEO: Douglas Gilman
Morada: Estrada Nacional nº3 – Km 5,7, 2050 – 522 Vila Nova da Rainha

Website: www.glsa.pt
Email: geral@glsa.pt

Telefone: +351 263 857 000
Ano Constituição: 1990

Missão
A missão da GL é ser o parceiro de referência na criação de soluções inovadoras de valor 

acrescentado na área alimentar à escala global.

Processo de internacionalização
Fundada em 1990, a GL iniciou o seu processo de internacionalização em 2008. Em 2007, 

Douglas Gilman, CEO da empresa, percebeu que o crescimento do negócio e a autonomia 
�nanceira face aos ciclos económicos nacionais passavam inevitavelmente pelo estrangeiro.  
A metodologia encontrada para a expansão foi a exportação e o investimento direto. 

O percurso internacional começou com a abertura de uma subsidiária em Espanha. Este 
passo iniciou a exportação para o mercado europeu (Holanda, Suécia, Polónia, Inglaterra  
e Noruega) e para Angola. Douglas Gilman acrescenta que “a crise só torna mais certa a 
estratégia que iniciámos há quatro anos”. Ao �m de quatro anos, o mercado externo repre-
senta dez por cento do volume de vendas da empresa.

Para este processo foi importante a apresentação da empresa e dos seus produtos em 
feiras internacionais de referência para o setor e ainda a aprovação da candidatura à expor-
tação, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN 2009).

Próximos passos da internacionalização da GL será apostar em Angola, Moçambique, Áfri-
ca do Sul e Brasil. No caso especí�co do Brasil, o investimento talvez venha a ter a forma de 
investimento direto pela aquisição ou construção de uma fábrica própria.
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Nº de colaboradores: 21

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 2

Nº de colaboradores no estrangeiro: 1

Volume de vendas: 14 947 501€ (2012)

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 55 000€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 10% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

1990 Ano de fundação

2008 Ano de inicío de exportações e ano 
do 1º investimento direto no 
estrangeiro, Espanha

Angola 2012
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Empresa que se dedica à fabricação de cutelaria.

Nome: IVO CUTELARIAS, LDA.

Tipo de atividade: Fabricação de cutelaria

CEO: Fernando Peralta

Morada: P.O. Box 1, 2500-770 Santa Catarina – Caldas da Rainha

Website: www.ivocutelarias.com

Email: ivocutelarias@ivocutelarias.com

Telefone: +351 262 925 340

Ano Constituição: 1954

Missão
A IVO Cutelarias, Lda tem a missão de ser a solução e a melhor opção para os seus clien-

tes, com a melhor qualidade em cutelarias para uso doméstico e pro�ssional nos mercados, 
permitindo a satisfação plena daqueles que, por necessidades pro�ssionais ou quotidianas, 
necessitem de facas. 

Processo de internacionalização
A IVO Cutelarias foi fundada em 1954 e iniciou o seu processo de internacionalização em 

1977, através de exportação para Marrocos. Para além da exportação, a empresa também 
internacionaliza os seus produtos através do investimento direto com propriedade exclusiva. 
Neste segundo caso, a internacionalização processa-se através da abertura de escritórios em 
mercados estratégicos, como é o caso dos Estados Unidos da América e do Canadá.

A necessidade de internacionalização surgiu como a única solução disponível para evoluir. 
A aposta de sucesso tem sido a participação em feiras internacionais estratégicas para o setor, 
como Francoforte, Milão, Paris, China, Chicago, Barcelona, Singapura e Dubai. Esta estratégia 
permitiu à empresa construir uma carteira de clientes diversi�cada por intermédio de vários 
produtos que atendem a necessidades diferentes e especí�cas de cada mercado/cliente.

Existe uma componente muito forte de inovação e design que, juntamente com a capaci-
dade de antecipar tendências de consumo e as incorporar no processo produtivo, resultam 
num investimento constante no produto e na melhor maneira de satisfazer os clientes. Este 
é o grande desa�o da empresa, consolidar a IVO como marca internacional, enquanto con-
quista novos mercados e mantém a sua oferta diversi�cada baseada em inovação e design.
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Nº de colaboradores: 140

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 5

Nº de colaboradores no estrangeiro: 2 

Volume de vendas: 5 122 595€ (2012)

Concorrentes: Icel, Sico, Zwilling J.A. 
Henckels, Victorinox e Global

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 109 803€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 91% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

1954 Ano de fundação

1977 Ano de início de 
exportações, Marrocos

1993

Reestruturação da 
estratégia empresarial

1999 Construção da estraté-
gia empresarial

2001 Prémio Core Design com 
a linha Virtu (Suécia)

2002 Implementação de 
robôs na linha 
de produção com 
a coperação da 
Universidade 
de Coimbra

Linha VirtuBlack vence 
prémio internacional de 

Design Plus na Feira 
Ambiente, Francoforte 2012
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Empresa que se dedica à criação artística e literária.

Nome: UNIDADE INFINITA PROJECTOS-SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Tipo de atividade: Criação artística e literária

CEO: Joana Vasconcelos?
Morada: Edifício Gonçalves Zarco, Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Doca de Alcântara 

Norte, 1350-352 Lisboa
Website: www.joanavasconcelos.com
Email: atelier@joanavasconcelos.com

Telefone: +351 213 951 545
Ano Constituição: 2006

Bibliografia
A natureza do processo criativo de Joana Vasconcelos assenta na apropriação, descontex-

tualização e subversão de objetos pré-existentes e realidades do quotidiano. 

Processo de internacionalização
Fundada em 2006, a empresa Unidade In�nita Projectos internacionaliza os seus produtos 

através da exportação de exposições. O processo de internacionalização começou em 2007, 
mas foi em 2005, quando a artista Joana Vasconcelos expôs pela primeira vez na Bienal de 
Veneza, que percebeu que a internacionalização seria o seu caminho. Para tal, criou um ateliê 
à escala da sua obra e foi conseguindo espaço no panorama internacional através da versati-
lidade das obras produzidas e da comunicação para o grande público.

Para além da capacidade de produção, a estratégia de lançamento da artista no panorama 
internacional também se baseia no seu potencial artístico, organização e gestão de obra. Joana  
Vasconcelos conseguiu desenvolver uma estrutura que lhe permite montar uma exposição em 
qualquer parte do mundo, mesmo apesar de trabalhar a uma grande escala. Neste sentido, 
é fundamental ter a mesma equipa de trabalho, sublinha Joana Vasconcelos. Para além de 
serralheiros e carpinteiros, existem ainda seis pessoas na área da gestão e produção.

Acerca da internacionalização, a artista acrescenta ainda que começou por viajar e conhecer  
pessoas que lhe mostraram a dinâmica de uma feira. Esse passo foi muito importante porque 
lhe permitiu perceber que existiam realidades muito maiores do que Portugal e que a única 
maneira de se destacar seria através de uma boa peça. Resultado desta estratégia foi que, no 
terceiro ano subsequente à criação da empresa, o mercado externo representava já 70 por 
cento do volume de faturação. Hoje em dia, representa cerca de 90 por cento e é uma das 
artistas mais internacionais da sua geração.
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Nº de colaboradores: 26

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 26

Nº de colaboradores no estrangeiro: 0

Volume de vendas: 1 131 002€ (2011)

Modo de internacionalização: 
exportação

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 90% (2011)

ONDE ESTÃO?

2006 Ano de fundação

2007 Ano de início de 
internacionalização

2007

Participação na 
Bienal de Veneza

2009 O mercado externo 
representa 70% do 
volume de faturação

2011

Participação na Bienal 
de Veneza

Exposição em Versailles, 
Paris (França)

2012
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Empresa que se dedica à fabricação de equipamentos  
não-domésticos para refrigeração e ventilação.

Nome: MAFIROL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO SA
Tipo de atividade: Fabricação de equipamento não-doméstico para refrigeração e ventilação

CEO: Rui Martins
Morada: Rua Alto do Vale do Grou, nº 956, 3750-872 Borralha, Águeda

Website: www.ma�rol.pt/
Telefone: +351 234 610 400 

Ano Constituição: 1978

Missão
Conceber e fornecer soluções integrais para a distribuição alimentar, hotelaria, restauração 

e catering – soluções inovadoras e de qualidade, adequadas às especi�cidades de cada si-
tuação e que resultem em mais-valias no desenvolvimento e expansão dos seus negócios.

Processo de internacionalização
A Ma�rol, fundada em 1978, depressa se tornou numa empresa de renome a nível nacio-

nal na área dos equipamentos para refrigeração e ventilação. Em 1985, iniciou o processo de 
internacionalização para países como França, Luxemburgo, Cabo Verde, entre outros. 

A empresa internacionaliza os seus produtos por meio da exportação e do investimento 
direto. As �liais da empresa no exterior representam 2,7 por cento do volume de vendas, 
enquanto a exportação representa 76 por cento. A exportação permite à empresa estar pre-
sente em vários países através de uma rede forte de parceiros locais, nomeadamente distri-
buidores e instaladores, com os quais mantém um diálogo constante por forma a conseguir 
responder às especi�cidades de cada mercado.

Um fator estratégico para esta empresa é a prestação de um serviço integral que vai desde 
o estudo e projeto de implementação dos equipamentos, venda, montagem, manutenção e 
assistência técnica. Para além disso, a Ma�rol tem um departamento focalizado na investi-
gação e desenvolvimento, que garante não só uma otimização dos produtos face às necessi-
dades e tendências de mercado, como também o desenvolvimento e teste de novas soluções 
ambientalmente e�cientes. O investimento regular em máquinas de alta tecnologia que per-
mitem, entre outros, a automatização de alguns processos de fabrico, também é considerado 
estratégico para o funcionamento e desenvolvimento da empresa.
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ONDE ESTÃO?

1978 Ano de fundação

Ano de início de exportações 1985

Nº de colaboradores: 90

Volume de vendas: 6 638 924€ (2012)

Modo de internacionalização: 
exportação, e investimento direto

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 78,7% (2012)
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Empresa que se dedica ao comércio de artigos de 
uso doméstico de faiança e grés.

Nome: Matcerâmica - FABRICO DE LOUÇA SA

Tipo de atividade: Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança e porcelana

CEO: José Luís Monteiro ou Isabel Vieira

Morada: Rua da Cerâmica, 245, Vale de Ourém, 2495-032 S. Mamede

Website: www.matceramica.com/pt

Email: mc@matceramica.com

Telefone: +351 244 709 300

Ano Constituição: 2000

Missão
A Matcerâmica tem como missão desenvolver, produzir e comercializar louça decorativa 

e utilitária em faiança e grés, com os requisitos solicitados pelos nossos clientes e de forma 
compensatória para os nossos acionistas.

Processo de internacionalização
Fundada em 2000, a Matcerâmica iniciou o seu processo de internacionalização desde o co- 

meço. A metodologia encontrada para a expansão foi através de exportações.

Inicialmente, a empresa era apenas fabricante, limitando-se a receber encomendas e pro-
duzir em massa. Em 2003, a empresa inicia uma clara in!exão estratégica. Antes comerciali-
zava a grande maioria dos seus produtos sem marca e, apesar de apresentar um design inova-
dor, os seus produtos acabavam por se tornar indiferenciados no mercado. A nova estratégia 
teve por base a criação de uma marca e a respetiva associação de um design inovador aos 
produtos da marca.

Assim, e ciente da importância da marca e do design dos seus produtos, a Matcerâmica re-
gista todos os seus produtos antes da apresentação ao mercado. Este registo da propriedade 
industrial é visto como um aspeto essencial para a estratégia da empresa e o seu custo um 
investimento cujo retorno só é visível a médio prazo.

Os produtos com marca Matcerâmica representam já cerca de metade da produção da fá-
brica. Para além disso, exporta quase a totalidade da sua produção, cerca de 99,5 por cento,  
para a Europa e EUA. A empresa veio a transformar-se na maior empresa de faiança da Pe-
nínsula Ibérica e uma das maiores da Europa.
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Nº de colaboradores: 400

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 400

Volume de vendas: 12 000 000€ (2012)

Concorrentes: Grestel, Vista Alegre, 
Kütahya Porselen

Modo de internacionalização: 
exportação

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 47 182€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 99,5% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

2000 Ano de fundação e ano de início de exportações

In�exão da estratégia da empresa 2003
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Empresa que se dedica ao desenvolvimento de 
atividades ligadas à Engenharia e Construção, Ambiente 
e Serviços, Concessões de infraestruturas de Transportes 
e Mineração.

Nome: Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A

Tipo de atividade: Atividades das sociedades gestoras de participações sociais não �nanceiras

CEO: Gonçalo Moura Martins

Morada: Rua do Rego Lameiro, Nº 38, 4300-454 Porto

Website: www.mota-engil.pt/

Telefone: +351 225 190 300

Ano Constituição: 1946

Missão
Assegurar a capacidade de resposta para cada novo desa�o, garantindo uma permanente 

competitividade e inovação nas soluções apresentadas, reforçando o posicionamento inter-
nacional através de parcerias estratégicas complementares, projetando os seus negócios à 
medida de cada mercado numa visão única e integrada de grupo, para um futuro económico 
sólido e sustentável.

Processo de internacionalização
Em 1946, é fundada a empresa que viria a ser a atual Mota-Engil. Nesse mesmo ano, abre 

também uma sucursal em Angola, então colónia portuguesa. O processo de interncionali-
zação desta empresa tem a forma de investimento direto, quer pela criação de novas empre-
sas com propriedade exclusiva, quer pela aquisição. Em 1989, consegue relançar o percurso 
internacional com a entrada no mercado angolano, continuando para Moçambique (1993), 
Alemanha (1994) e Peru (1996).

No ano de 2000, as empresas do Grupo Mota adquirem a Engil SGPS, formando assim a 
atual Mota-Engil. No ano de 2004, após um período de reestruturação e reorganização da 
empresa, entra na Polónia, reforçando assim a sua presença na Europa de Leste. A entrada 
para o índice de cotação em bolsa PSI20 foi um marco na internacionalização desta empresa 
pela obtenção de visibilidade e estabilidade. Gonçalo Moura Martins, atual CEO da empresa, 
defende que o “crescimento internacional tem sido ainda a porta para transferência de qua-
dros quali�cados de Portugal, uma estratégia que é para continuar”. No plano estratégico 
para 2013, a internacionalização e a diversi�cação de negócios constituem os pilares centrais 
que permitem não só reforçar a posição no mercado português, mas também “a�rmar de 
forma crescente uma posição de referência entre os maiores grupos económicos europeus”. 
Além disso, nas metas e orientações para 2015, a primeira é “crescimento com suporte na 
internacionalização”.
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Ano de fundação

Sucursal em Angola

Início da 
internacionalização: 
Namíbia, Botsuana 
e Swazilândia

1946

1946

1975

1978 Venezuela

Angola1989

1993

Peru

Moçambique

1989

1996

1994

Polónia

Alemanha

Nº de colaboradores: 20 653

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: n.d.

Nº de colaboradores no estrangeiro:  
12 897

Volume de vendas: 2 176 072 110 € 
(2011)

Concorrentes: Grupo Teixeira Duarte, 
Grupo Soares da Costa, Vinci 
Construction, Bouygues e Hochtief AG

Modo de internacionalização: 
investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa:  
124 832 768€ (2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 53% (2012)

ONDE ESTÃO?
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Empresa que se dedica ao fabrico de artigos têxteis 
confecionados, exceto vestuário.

Nome: MUNDOTEXTIL-INDÚSTRIAS TÊXTEIS,SA

Tipo de atividade: Fabricação de artigos têxteis confecionados, exceto vestuário

CEO: José Pinheiro

Morada: Rua da Saudade 280-400; 4815-901 Caldas de Vizela

Website: www.mundotextil.pt/

Email: vpinheiro@mundotextil.pt

Telefone: +351 253 489 420

Ano Constituição: 1975

Missão
Numa sociedade em rápida mudança e cada vez mais exigente na satisfação das necessi-

dades e no respeito pelos direitos do cidadão, em que a qualidade de vida individual e cole- 
tiva constitui um eixo fundamental do progresso, a Mundotêxtil gere a sua atividade e o seu 
próprio desenvolvimento tendo em vista a satisfação de expectativas dos seus clientes, forne-
cedores, colaboradores e sociedade em geral. A par dos objetivos de e�ciência, rentabilidade 
e inovação, a Mundotêxtil desenvolve a sua atividade de criação de valor de forma sustenta-
da, tendo por base o cumprimento da legislação e outros regulamentos em vigor que lhe são 
aplicáveis.

Processo de internacionalização
No ano de 1975, nasce a Mundotêxtil, atualmente o maior produtor de atoalhados da Eu-

ropa. A forma de internacionalização da empresa consiste maioritariamente em exportações. 
Mais recentemente, em 2012, resolveu investir diretamente em Moçambique. A Mundotêxtil, 
com três outros parceiros, duas empresas portuguesas e uma moçambicana, criaram o Mo-
zambique Cotton Manufacturers (MCM-Indústrias Têxtil, S.A.), cujo objetivo é tornar-se um 
player mundial até 2015. O MCM tem objetivos claros: “atingir uma faturação de 50 milhões $;  
ter uma capacidade de produção de 500 toneladas de �o por mês e de 400 toneladas de 
atoalhados de felpo; e criar 1500 postos de trabalhos, compostos maioritariamente por 
moçambicanos”.

Numa indústria que exige cada vez mais estratégias de antecipação e entregas rápidas, a 
Mundotêxtil responde com novas estratégias de gestão e de relacionamento com o consumi-
dor. A estratégia da gestão integrada da atividade e o constante investimento internacional 
resultam numa posição de liderança num setor de atividade de rápidas mudanças. Esta po-
sição tem como fatores-chave a adaptação às novas regras do mercado e o desaparecimento 
de alguns concorrentes. Outro aspeto que favoreceu o crescimento da empresa foi o fato dos 
clientes, atualmente, evitarem transferências continentais, ou seja, compram menor quanti-
dade e com um tempo de entrega mais curto.
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Nº de colaboradores: 550

Nº de colaboradores afetos ao 
mercado internacional: 19

Nº de colaboradores no estrangeiro: 2

Volume de vendas: 37 275 290€ 
(2012)

Modo de internacionalização: 
exportações e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 231 544 € 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 95% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

Ano de fundação

Ano de início de 
exportações

Ano do 1º investimento 
direto no estrangeiro; 
Criação da Bianca, EUA 
�lial da Mundotêxtil

1975

1977

1996

2000 Itália

Espanha2004

2007

Mozambique Cotton 
Manufacturers 
(MCM-Indústrias 
Têxtil, S.A.)

Alemanha

2012

2011/2 Reestruturação
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Empresa que se dedica a atividades de consultoria para 
os negócios e a gestão.

Nome: ROFF - CONSULTORES INDEPENDENTES SA

Tipo de atividade: Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão

CEO: Francisco Febrero

Morada: Rua Afonso Praça, 30 15º, Torre de Monsanto, 1495-061 Algés

Website: www.roffconsulting.com

Telefone: +351 218 393 410

Ano Constituição: 1996

Missão
A Roff pretende transformar a visão dos nossos clientes em resultados, estabelecendo re-

lações de con�ança, investir na melhoria contínua de competências e qualidade de serviços, 
criar para os colaboradores um ambiente de satisfação e valorização pessoal, ser a referência 
na consultoria em soluções SAP nos mercados em que atuamos e intervir positivamente na 
sociedade, contribuindo para um harmonioso desenvolvimento social, ambiental, cultural e 
desportivo.

Processo de internacionalização
Fundada em 1996, a Roff é, atualment, o maior parceiro da SAP – software de gestão –  

em Portugal. Para chegar a este patamar, a empresa rapidamente percebeu que o grande 
potencial de crescimento se encontrava no mercado externo. Assim, em 1997, um ano após 
a sua criação, a empresa inicia o processo de internacionalização. 

A Roff começa por desenvolver projetos para o estrangeiro a partir de Portugal. Em 2006, 
muda a estratégia de expansão e abre uma �lial em Angola, por ser uma extensão natural 
ao mercado português. Depois, surgiu um convite da própria SAP para abrir outra �lial em 
França. A partir deste momento, a empresa começou a aproveitar oportunidades de ex-
pansão para os mercados onde já estava inserida. Resultante deste processo, a Roff hoje 
internacionaliza cerca de 54 por cento dos seus serviços, através de exportação de projetos  
(25 por cento) e do investimento direto com �liais (29 por cento).

Num setor onde contratar bons pro�ssionais nem sempre é fácil, a Roff considera que a 
diferença está nos recursos humanos da empresa. Assim, é estratégico para a empresa a �de-
lização dos clientes e a oferta de serviços de qualidade, tendo por base o empenho dos cola-
boradores. A inovação provém de áreas distintas, tais como condições de trabalho !exíveis, 
estrutura de gestão não-hierárquica e envolvimento de colaboradores. Exemplo desta política 
é a oferta de cursos de línguas nesta fase de internacionalização da empresa, bem como de 
diversos workshops com o intuito de passar o espírito de entreajuda e trabalho de equipa.
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Nº de colaboradores: 580

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 275

Nº de colaboradores no estrangeiro: 45

Volume de vendas: 46 000 000€ (2012)

Concorrentes: Accenture, Deloitte, Cap 
Gemini, CGI/Logica e IBM

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 600 000€ 
(2012)

% da faturação total proveniente de 
mercados internacionais: 54% (2012)

Ano de fundação

Ano de início de 
internacionalização

O mercado externo 
representa 21,2% do 
volume de faturação

1996

1997

1999

2006 1º investimento direto 
no estrangeiro através 
da criação de uma 
+lial em Angola 

Filial em 
França2007

2010

Filial no 
Brasil

Filial na Suécia

2013

2012

2011

Filial em 
MacauFilial em 

Marrocos

ONDE ESTÃO?
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Empresa que se dedica ao desenvolvimento, produção 
e comercialização de brinquedos didáticos.

Nome: Science4you SA
Tipo de atividade: Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos 

especializados
CEO: Miguel Pina Martins

Morada: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício Tec Labs,
 1749-016 Lisboa, Campo Grande

Website: www.science4you.pt | Email: info@science4you.pt
Telefone: +351 707 917 956

Ano Constituição: 2008

Missão
Sensibilizar as crianças e a comunidade para as questões das ciências experimentais no seu 

quotidiano.

Processo de internacionalização
A Science4you foi criada, em 2008, num trabalho �nal de curso de oito alunos de Finanças 

do ISCTE-IUL. Em 2010, iniciaram o processo de internacionalização através de exportação 
para Espanha. A internacionalização surge como forma de crescimento, uma vez que rapi-
damente perceberam que o mercado português era pequeno demais para as suas ambições. 
Em 2012, o mercado internacional representou 30 por cento das vendas da empresa, perspe-
tivando que, para 2013, esta percentagem atinja os 40 por cento.

A forma de internacionalização foi a exportação onde é representada através de distri-
buidores locais, nos mercados menos representativos, e o investimento direto através de 
sucursais, em Madrid e, mais recentemente, em Londres. A estratégia da empresa passa pela 
internacionalização e por encontrar o equilíbrio entre este processo com a inovação e desen-
volvimento de novos produtos. 

Relativamente ao critério de seleção dos países, Miguel Pina Martins a�rma que não “tive- 
mos um critério porque foi feito e visto à medida que fomos andando”. O CEO continua: 
“alguns distribuidores vieram ter connosco (Brasil, Cabo verde, Angola, Moçambique, França, 
Grécia), outros foram apostas nossas, como Espanha, pela proximidade, e Reino Unido, pela 
língua e pela globalidade que pode trazer”.

O desa�o da Science4you no processo de internacionalização é conseguir encontrar par-
ceiros no exterior para continuar a sua expansão. Relativamente ao contexto económico atual 
deste setor, os grandes desa�os são o ciclo de vida destes produtos, que é cada vez é mais 
curto, e o baixo poder negocial face a grandes clientes, como por exemplo, grandes cadeias 
de retalho.
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Nº de colaboradores: 20

Nº de colaboradores afetos ao mercado 
internacional: 3

Nº de colaboradores no estrangeiro: 6

Volume de vendas: 1 135 000€ (2012)

Concorrentes: Clementoni, 4M, Eino, 
Wild Science, Kosmos

Modo de internacionalização: 
exportação e investimento direto

Montante de investimentos realizados 
para o desenvolvimento das atividades 
internacionais da empresa: 40 000€ 
(2012)

% do volume de vendas proveniente 
de mercados internacionais: 30% 
(2012)

ONDE ESTÃO?

2008 Ano de fundação

2009 Ano de início de 
exportações, Espanha

2010

Início das vendas 
em Angola

2010 Início das vendas 
em Brasil

2011

Abertura de escritório 
em Madrid

Abertura de escritório 
em Londres

2013
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Empresa que se dedica à investigação e desenvolvimento em 
biotecnologia.

Nome: TECHNOPHAGE - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA SA

Tipo de atividade: Investigação e desenvolvimento em biotecnologia

CEO: Miguel Garcia

Morada: Av. Professor Egas Moniz, Edifício Egas Moniz, piso 2, 1649-028 Lisboa

Website: www.technophage.pt

Email: info@technophage.pt

Telefone: +351 217 999 472

Ano Constituição: 2005

Missão
Investigação e desenvolvimento de novos produtos baseados não só em propriedades dos 

bacteriófagos, mas também em anticorpos de recombinação, com aplicações terapêuticas de 
tratamento, diagnóstico e prevenção de doenças.

Processo de internacionalização
Fundada em 2005, a TechnoPhage é uma empresa de biotecnologia centrada em I&D de 

novas moléculas em diversas áreas terapêuticas. 

A estratégia da empresa assenta na utilização das suas várias plataformas tecnológicas, de 
forma a identi�car novas moléculas com potencial em diferentes áreas terapêuticas. As molé-
culas identi�cadas prosseguem para a fase de desenvolvimento. Neste momento, a empresa 
tem em curso 12 programas de novas moléculas terapêuticas, estando um desses programas 
já em fase �nal dos ensaios pré-clínicos, para a indicação artrite reumatóide.

Miguel Garcia, CEO da empresa, a�rma que o percurso certo passa por vender a uma 
grande farmacêutica, quando chegarmos à fase II dos ensaios clínicos. O parceiro para o pro- 
grama da empresa que está nesta fase veio da China, um mercado muito competitivo, devido 
à experiência neste tipo de medicina e à própria dimensão. No entanto, e uma vez que este 
processo apenas permite a comercialização na China, a Technophage está igualmente à pro-
cura de parceiros na Europa e nos EUA.

Miguel Garcia acrescenta que, neste setor, é necessário atrair �nanciamento internacional. 
O CEO é defensor de um modelo de negócios sustentado com parcerias e �nanciamento, 
nomeadamente através de projetos europeus, ao invés de investimentos de capital de risco.
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DADOS
DA EMPRESA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Nº de colaboradores: 11

Volume de vendas: 828 648€ (2012)
Modo de internacionalização: 
exportações e outros modos 
contratuais (acordo de colaboração)

ONDE ESTÃO?

2005 Ano de fundação

2009 Ano de início de exportações

2011

Primeiro acordo de colabo-
ração com uma empresa 
farmacêutica global

2012 Acordo de colaboração com 
uma instituição chinesa

Inclusão da empresa no ranking 
“Deloitte Technology Fast 500 

2012 EMEA” 2013
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Conclusão

A internacionalização é uma oportunidade e um desa�o que as empresas por-
tuguesas não exploraram plenamente. A economia nacional ainda não atingiu a 
sua “quota natural” quando comparamos o peso do comércio externo e do inves-
timento direto com o dos restantes países europeus. 

Este guia re!ete sobre a experiência de numerosas empresas portuguesas, com 
destaque para as 19 que aceitaram partilhar a sua vasta experiência internacional, 
e deixa pistas sobre os passos e precauções a ter em consideração num contexto 
cada vez mais global e competitivo.

A seleção dos 19 casos de estudo de empresas portuguesas com forte pre-
sença nos mercados externos deveu-se, em grande medida, à disponibilidade das 
empresas para partilhar a sua experiência. Esta amostra não é necessariamente 
representativa do nível de internacionalização setorial da economia portuguesa, 
nem da posição relativa dos modos de entrada, nem ainda da dimensão ou idade 
típicas nos processos de internacionalização. No entanto, é um conjunto su�ciente-
mente diversi�cado para ilustrar a capacidade das empresas portuguesas em servir 
mercados externos, um desa�o particularmente importante pela necessidade de 
estar presente em economias em contra ciclo com o mercado doméstico. 

Os casos incluem 15 pequenas e médias empresas (PME) e quatro grandes empre-
sas (GE), con�rmando que a dimensão mínima das empresas internacionalizadas 
pode ser reduzida. Desta forma, o conceito de que apenas organizações de maior 
dimensão, grandes e médias empresas, se expandiam para mercados externos está 
ultrapassado. Estas empresas desenvolvem atividade no setor da indústria transfor-
madora (dez empresas), dos serviços (seis empresas) e em ambos (três empresas), 
pertencendo a setores tão diversos como: fabrico de maquinaria, criação artística 
e literária, fabrico de cutelaria, consultoria, comércio de bebidas, indústria auto- 
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móvel, biotecnologia, indústria farmacêutica, construção e desenvolvimento de pro- 
jetos, fabrico de faiança e grés, fabrico de colas, agentes de importação e expor-
tação, indústria têxtil, comércio de brinquedos, ou fabrico de equipamento não 
doméstico de refrigeração.

A exportação é o método de expansão mais comum (84 por cento das empre-
sas), seguido do investimento direto (74 por cento das empresas) e das relações 
contratuais (16 por cento das empresas). Relativamente a este último método, as 
formas contratuais utilizadas são: licenciamento, franchising e acordos de colabo- 
ração. Neste contexto, as empresas que utilizam modos contratuais pertencem ao  
setor da biotecnologia, indústria farmacêutica e fabrico de vestuário. A maioria 
(13) destas empresas utiliza mais do que uma forma de internacionalização. Uma 
empresa utiliza os três métodos em simultâneo e a grande maioria (12 empresas) 
utiliza dois modos. Seis empresas recorrem exclusivamente a uma forma de inter-
nacionalização – três empresas utilizam unicamente exportação e as restantes três 
o investimento direto.

A cooperação entre empresas pode ser um fator crítico para o sucesso da inter-
nacionalização. Os casos de estudo incluem uma empresa criada a partir de seis 
adegas cooperativas que se associaram para entrar conjuntamente no mercado 
externo. Uma empresa têxtil associou-se a três parceiros com o objetivo de criarem 
um player mundial no setor.

A dimensão da empresa não é impeditiva da internacionalização. Uma PME 
comercializa os seus produtos em mais de 60 países, enquanto uma GE está pre-
sente em apenas sete. A diversi�cação dos mercados é mais relevante e acessível 
para algumas atividades, dependendo também da fase ou estádio da atividade 
internacional da empresa.

No total, estas 19 empresas estão presentes em cerca de 75 países. Destes, 31 
são países europeus e cinco pertencem à Comunidade de Países de Língua O�cial 
Portuguesa (CPLP). A escolha de países geográ�ca e culturalmente próximos faci-
lita a entrada das empresas, dado que reduz os custos de entrada e/ou minimiza a 
necessidade de adaptação dos produtos. Espanha, França e Reino Unido lideram os 
países de destino, seguidos do Brasil e da Alemanha.

A diversidade de mercados externos revela que as empresas portuguesas ofere-
cem uma gama diversi�cada de produtos e serviços capazes de atrair consumidores 
de regiões e culturas muito diversas. Perante a atual crise de crescimento na UE, 
essa capacidade pode ser crucial para a expansão das empresas.
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Conclusão

Como foi desenvolvido no guia, o processo de internacionalização segue moti-
vações como: acesso a mercados; manutenção ou reforço de redes de relações; 
acesso a matérias-primas e outros recursos produtivos; ou acesso a competências. 
Estas motivações podem intervir simultaneamente, pelo que a decisão de desen-
volver a presença no exterior resulta, em muitos casos, de uma combinação de 
motivações. A identi�cação dos objetivos deve preceder a de�nição da estratégia e 
do processo de internacionalização1.

As principais dimensões do processo de internacionalização são a seleção dos 
produtos/serviços, os países de destino e os modos de entrada. A presença nos 
mercados através de exportação, relações contratuais e investimento direto permi-
tem a uma vasta gama de empresas de diferentes dimensões e setores de atividade 
encontrar um modo e�ciente de entrar noutros mercados. A opção por um destes 
modos envolve diferentes níveis de controlo, risco, investimento e rendibilidade. 

Para muitas empresas, as exportações são o primeiro modo de entrada. Segundo 
alguns autores2, iniciar o processo de internacionalização via exportações constitui 
um processo de aprendizagem poderoso para posteriormente adotar formas de 
internacionalização mais so�sticadas e arriscadas, dado que permite custos iniciais 
mais baixos e menor risco.

À medida que o volume de negócios de um dado mercado cresce, os modos 
contratuais tornam-se uma alternativa interessante às exportações. De facto, esses 
contratos possibilitam a redução do risco e custo da internacionalização, partilha-
dos com empresas locais. Genericamente consistem na disponibilização de ativos 
intangíveis (patentes, know-how, marcas, entre outros) para uma empresa estran-
geira, em troca de direitos de autor e/ou outras formas de pagamento. As formas 
contratuais mais importantes são os contratos de licença e de franchising.

O investimento direto como forma de internacionalização requer uma análise 
da viabilidade do projeto de investimento que pondera as características do país 
de destino a nível político, legal, económico, social e cultural. A complexidade 
desta análise indica que não é prudente iniciar a internacionalização através deste 
método sem uma experiência prévia de exportação e/ou relações contratuais nesse 
país. O investimento pode ser feito através da aquisição de uma empresa ou da 
criação de uma nova unidade de raiz, podendo ser em cooperação com outra 
empresa, geralmente local – joint venture. 

A escolha de modo de entrada é um processo dinâmico que deve também 
atender à especi�cidade e evolução de cada país de destino. Escolhido o modo 
de entrada/expansão, é necessário construir o plano de marketing internacional 
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tentando conciliar a pressão da adaptação com a da globalização. A diferença mais 
relevante entre o marketing doméstico e o marketing praticado à escala interna-
cional prende-se com a multidimensionalidade e complexidade de gerir a presença 
em mais do que um país. 

Para compensar o efeito da gestão de atividades distantes é necessário desenhar 
um sistema de controlo da atividade e dos resultados. Os sistemas de controlo são 
extremamente importantes para avaliar e, caso seja necessário, reajustar a estraté-
gia de internacionalização e as decisões dos gestores locais e de coordenação da 
sede.

Tradicionalmente, a saída de um mercado é vista como algo negativo ou mesmo 
fracasso. Este panorama está a mudar progressivamente agora que gestores e acio-
nistas começam a perceber que sair de determinados mercados pode aumentar 
o valor da empresa ou mesmo contribuir para a manutenção de uma vantagem 
competitiva3. A decisão de saída do mercado externo é particularmente relevante 
para as PME devido aos recursos limitados de que dispõem e à necessidade de 
internacionalizar da maneira mais e�ciente e controlada possível. Ao sair do mer-
cado, uma empresa pode libertar recursos que podem ser investidos em países 
mais rentáveis4.

O tema é pouco abordado a nível teórico em parte por falta de informação 
sobre processos de saída de empresas em mercados externos. A nível de estratégias 
de saída as alternativas tradicionais são a venda a outra empresa e a liquidação.  
A venda de 50% da quota da Portugal Telecom na Vivo por 7,5 mil milhões de 
euros foi um exemplo de valorização interessante dos investimentos anteriores, 
iniciados em 1998 com a aquisição da Telesp Celular por 3.124 milhões de dólares 
(notícias do sítio da Portugal Telecom). Pode também ser feita uma venda parcial: 
spin-off ou carve-out. Spin-off consiste na criação de uma empresa nova a par-
tir de um departamento de investigação. Carve-out, ou spin-off parcial, acontece 
quando a empresa vende uma parte minoritária da participação numa subsidiária.

O sucesso nos processos de internacionalização passa também pela existência 
de estruturas organizacionais adequadas e !exíveis, e de uma cultura organizacio-
nal aberta à projeção da empresa no exterior. A internacionalização vai exigir uma 
alteração do modelo organizacional que corresponde à maior complexidade da 
atuação no estrangeiro e à necessidade de adaptação dos condicionalismos resul-
tantes das diferenças dos contextos legais, geográ�cos, económicos e culturais.



218

Conclusão

Em síntese, o processo de internacionalização é contínuo, exigente e deve ser 
revisto periodicamente, de forma a incorporar as mudanças internas e de con-
texto. Os resultados obtidos na última década, tanto ao nível do crescimento das 
exportações como do IDPE, revelam que as empresas portuguesas têm um grande 
potencial de aumentar a sua presença e rendibilidade nos mercados externos.

1 Peng, M e Meyer, K. op. cit., p.363.
2 (1) Kelly, Phil (2009), International Business and Management, Hampshire, Cengage Delmar Learning; 
(2) Root, Franklin (1998), Entry Strategies for International Markets, Jossey-Bass, São Francisco, p. 54.
3 Kotabe, M., & Helsen, K. (2009), The SAGE handbook of international marketing. Sage Publications.
4 Matthyssens, P., & Pauwels, P. (2000), “Uncovering international market-exit processes: A comparative 
case study”, Psychology & Marketing, pp. 697–719.
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Portugal
AICEP, www.portugalglobal.pt

− Estatísticas sobre Macroeconomia, Comércio Internacional (global e bila-
teral) e Investimento (global e bilateral).

Banco de Portugal, www.bportugal.pt
− Estatísticas monetárias, �nanceiras, cambiais e da balança de paga- 
mentos.
− Estudos e análises da economia portuguesa, da economia da zona 
euro e do seu enquadramento internacional e dos mercados e sistemas 
�nanceiros.

Gabinete de Estratégia e Estudos, www.gee.min-economia.pt
− Conjuntura, Comércio Internacional, Competitividade, Emprego, Em- 
presas, Regiões, Setores, Transportes e Comunicações.

IAPMEI, www.iapmei.pt
− Criação de empresas, Incentivos ao investimento e emprego, Inovação 
empresarial, Internacionalização e exportação, Revitalização de empresas.

INE, www.ine.pt
− Administrações públicas, Agricultura, !oresta e pescas, Ambiente, 
Comércio internacional, Comércio interno, Condições de vida e cidadania, 
Conjuntura, Construção e habitação, Contas nacionais e regionais, Cultura 
e lazer, Educação, formação e aprendizagem, Empresas, Indústria e ener-
gia, Inovação e conhecimento, Justiça, Mercado de Trabalho, População, 
Preços, Proteção social, Saúde, Setor monetário e �nanceiro, Serviços às 
empresas e outros, Território, Transportes e comunicações, Turismo.

Pordata, www.pordata.pt
− Ambiente e Território, Atividades Económicas, Ciência e Tecnologia, 

Contas do Estado, Contas Nacionais, Cultura e Desporto, Educação, 
Emprego, Empresas, Despesas Familiares, Habitação e Conforto, Justiça, 
Participação Eleitoral, População, Proteção Social, Saúde.
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Estrangeiro
Agência de Crédito à Exportação da Bélgica, www.ondd.be

− Risco Político, de Guerra, de Expropriação e Ação governamental, 
Comercial e de Transferência.

Banco Central Europeu, www.ecb.int/stats/html/index.en.html
− Balança de pagamentos e posição de investimento internacional, 

Contas da zona euro, Estatísticas monetárias e �nanceiras, Finanças 
públicas, Indicadores de integração �nanceira, Preços, produto, procura 
e trabalho, Taxas de câmbio.

Banco Mundial, data.worldbank.org
− Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ambiente, Ciência e Tecno- 

logia, E�cácia da Ajuda, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento 
Urbano, Educação, Energia e Exploração Mineira, Infraestrutura, 
Mudanças Climáticas, Pobreza, Política Económica e Dívida Externa, 
Saúde, Setor Financeiro, Setor Privado Setor Público, Sexo, Trabalho e 
Proteção Social.

CIA World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
− Comunicação, Economia, Geogra�a, Governo, História, Militar, 

Pessoas, Questões transnacionais, Transporte.

Eurostat, www.ec.europa.eu/eurostat
− Agricultura e pescas, Ambiente e energia, Ciência e tecnologia,  

Comércio internacional, Economia e �nanças, Estatísticas gerais e regio-
nais, Indústria, comércio e serviços, População e condições sociais, 
Transportes.

Fundo Monetário Internacional, www.imf.org
− Estatísticas do Setor Externo, Estatísticas Económicas, Estatísticas 

Monetárias e Financeiras, Finanças públicas, Informação Financeira, 
Informação Global, Taxas de Câmbio.

Índice de Desenvolvimento Humano, hdr.undp.org

− Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Desenvolvimento 
Humano Ajustado à Desigualdade, Índice de Desigualdade de Género, 
Índice de Pobreza Multidimensional.
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Nações Unidas, data.un.org
− Agricultura, Ambiente, Comércio, Contas Nacionais, Crime, Educação, 

Emprego, Energia, Desenvolvimento Humano, Indústria, Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, População, Refugiados, Saúde, Tecnologia 
da Informação e Comunicação, Turismo, VIH/SIDA.

Organização Internacional do Trabalho, www.ilo.org
− Emprego e qualidade dos postos de trabalho, Retorno sobre o inves-

timento na segurança social, Desigualdade, instabilidade e emprego, 
Normas internacionais do trabalho eglobalização socialmente inclusiva.

Organização Mundial do Comércio, www.wto.org
− Indicadores comerciais e de tarifas, Informações sobre tarifas, Condições 

comerciais, Condições de acesso ao mercado, Estatísticas transportes, tele-
comunicações, �nanças e seguros, Estatísticas de comércio internacional, 
Medidas de política comercial. Partilha de projetos, experiências e aborda-
gens práticas em medir e analisar o comércio de valor acrescentado.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, www.oecd.org
− Agricultura e pescas, Ambiente, Ciência e tecnologia, Comércio, 

Competição, Crescimento verde e desenvolvimento sustentável, Desen- 
volvimento, Desenvolvimento regional, Economia, Educação, Emprego, 
Finanças, Governação Empresarial, Governação Pública, Impostos, Indústria 
e empreendedorismo, Inovação, Internet, Investimento, Migrações interna-
cionais, Reforma regulatória, Saúde, Segurança química e biossegurança, 
Seguros e pensões, Social e bem-estar, Suborno e corrupção.

Pordata, www.pordata.pt
− Ambiente e Território, Ciência e Tecnologia, Condições de Vida, 

Contas Nacionais, Educação, Emprego, Empresas, População, Proteção 
Social, Saúde.

Transparência Internacional, www.transparency.org
− Corrupção, Órgãos intergovernamentais, Empresas, Defesa e segu-

rança, Petróleo e gás, Educação, Saúde, Pobreza e desenvolvimento, 
Desporto, Mudanças climatéricas, Denúncias, Convenções internacionais, 
Prémios integridade.
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Balança de pagamentos: Registo estatístico e contabilístico de todas as transações 
económicas entre um país e o resto do mundo, ocorridas no decurso de um dado 
período.

Born globals: Novo tipo de empresa que, num reduzido espaço de tempo após o 
seu nascimento, obtém uma parte signi�cativa dos seus inputs e do seu volume de 
negócios em múltiplos países.

Cadeia de valor: É o conjunto de atividades de uma empresa constituído por diver-
sos elos (compras de matérias-primas; produção, distribuição, venda, assistência ao 
cliente) onde cada um acrescenta valor ao produto ou ao serviço �nal.

Carta de crédito: Documento emitido por uma instituição �nanceira, ou uma ins-
tituição semelhante, assegurando o pagamento de um vendedor de bens e /ou 
serviços.

Custo de oportunidade: Custo incorrido por uma empresa como resultado de 
exclusão de outras fontes de lucro.

Economias de escala: Economias de produção possibilitadas pela operacionalização 
a uma grande escala.

Expatriado: Colaborador que vive num país estrangeiro, um gestor ou técnico em 
funções numa �lial no exterior.

Exportação: Envio de mercadorias comunitárias com destino a um país terceiro. 
É frequentemente utilizada a expressão em sentido lato, para designar todas as 
saídas.

Exportação Piggyback: A empresa A exporta através da empresa B, sua cliente, 
podendo a empresa A ignorar que os seus produtos já são consumidos no exterior.

Franchising: Forma de licenciamento que atribui a um distribuidor ou retalhista os 
direitos exclusivos de venda de um produto ou serviço numa área especí�ca.

Gestão da cadeia de valor (Supply Chain Management): Conjunto de processos 
envolvendo a produção, expedição e distribuição de produtos.

Globalização: Tendência para a tomada de decisões económicas, quer de con-
sumo, quer de investimento, com base numa perspetiva mundial, incrementando 
de modo signi�cativo as inter-relações entre mercados nacionais.

Glossário
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Internacionalização: É um tipo de estratégia que consiste na transposição das 
estratégias de produtos e mercados e de integração vertical para outros países, o 
que poderá resultar numa replicação total ou parcial da sua cadeia operacional.

Investimento Direto Estrangeiro (IDE): Estabelecimento ou expansão das ope-
rações de uma empresa para um país estrangeiro.

Joint venture: Associação entre duas ou mais empresas com vista à implantação 
de uma empresa comum, ou seja, participam no capital social de uma entidade 
juridicamente independente, partilhando os investimentos e os lucros, mas tam-
bém o risco.

Licenciamento: Prevê um contrato entre duas empresas em que uma (a licencia-
dora) autoriza a fabricação de um produto a outra empresa estrangeira (licenciada), 
cedendo as patentes, o copyright, a marca e o know-how do produto ou pro-
cesso de fabricação, em troca de uma compensação �nanceira designada royalty. 
O contrato estipula, assim, que a empresa detentora do conhecimento, acorda 
com a outra proceder a uma transferência desse conhecimento, mediante uma 
retribuição.

Outsourcing: Consiste na contratação de uma função ou área de suporte ao 
negócio da organização a uma entidade externa, assumindo esta a gestão e 
manutenção dessa área.

Produto Interno Bruto (PIB): Soma (em valores monetários) de todos os bens 
e serviços �nais produzidos numa determinada região, durante um período 
determinado.

Pequena e Média Empresa (PME): Empresas que empregam menos de 250 pes-
soas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo 
balanço total anual não excede 43 milhões de euros. 

Ponto crítico de vendas (break-even point): Valor ou quantidade de vendas a 
partir do qual todos os custos estão cobertos e a empresa começa a gerar lucros.

Portfolio investment: Uma conta na declaração da Balança de Pagamentos que 
regista o investimento em ativos com maturidade superior a um ano e onde a 
posição de propriedade do investidor é menor do que dez por cento.

Privatização: Passagem para o setor privado da titularidade e gestão de empresas 
que, até então, pertenciam ao Estado.
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Risco cambial: O "risco cambial" existe quando investe num ativo ou fundo titula-
dos em moeda estrangeira e consiste na oscilação do valor do seu investimento em 
função da variação da taxa de câmbio 

Risco político: Risco de perda por uma empresa internacional de ativos, poder e 
controlo de gestão devido a ações políticas no país de acolhimento. 

Risco económico: Impacto para o valor a transferir para a empresa-mãe resultante 
de variações cambiais ou de outros fatores que afetem a competitividade da �lial.

Sinergia: Aproveitamento de vantagens mútuas devido à junção de duas empresas, 
atividades ou processos, que gera valor acrescentado para ambas as partes. 

Taxa de câmbio: Relação entre a unidade monetária de um país e a de outro país 
com a qual pode ser trocada.

Taxa de in!ação: Taxa que permite avaliar a variação de preços entre dois períodos 
determinados. É normalmente medida pelo índice de preços.

Troca direta (Barter trade): Sistema de troca de bens ou serviços que são direta-
mente trocados por outros bens ou serviços sem o uso de um meio de troca, como 
dinheiro.

Vantagem competitiva: Capacidade de produzir um bem ou serviço mais barato 
do que outros países devido a condições constituintes e de procura favoráveis, a 
setores relacionadas e de suporte, e condições favoráveis da empresa relativamente 
à estratégia, estrutura e concorrência.

Vantagem comparativa: Capacidade de produzir um bem ou serviço mais barato, 
relativamente a outros produtos e serviços, do que é possível noutros países.
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Sumário Executivo 

O ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, Projeto Integrado de Densificação e Capacitação 

da Rede Institucional de Apoio às Empresas e de Promoção da Exportação, está 

alinhado com as principais opções estratégicas para a região, desenhadas no âmbito 

do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), do 

Plano Regional de Inovação do Alentejo (PRIA) e do Programa Operacional Regional do 

Alentejo 2007-2013 (Inalentejo) e, pretende contribuir para a sustentabilidade e 

crescimento da região, numa perspetiva de promoção da internacionalização das 

empresas e tem como objetivo central, aumentar o número de empresas exportadoras 

e o volume de negócios internacional da região. 

Ao longo dos seus seis capítulos, o presente Relatório Diagnóstico do Potencial 

de Internacionalização ALENTEJO 2015 EXPORTAR + define os objectivos e a 

metodologia, apresenta o enquadramento económico, caracteriza o perfil exportador 

das empresas participantes, em termos da sua actividade e da sua forma preferencial 

de internacionalização, identifica e caracteriza as fileiras com maior potencial 

exportador e traça o plano operacional a implementar e que permita responder aos 

objetivos do projecto. 

Para as PME’s, prosseguir o caminho da globalização, internacionalizando as suas 

atividades, mais do que um desígnio, é uma necessidade. Neste contexto, a criação de 

capacidades de gestão e de uma intervenção comercial progressiva em mercados 

externos, associada à criação de condições base para um desenvolvimento harmonioso 

das suas vantagens competitivas são condições essenciais para o sucesso do seu 

crescimento e da sua competitividade sustentada. 

Para muitas micro e pequenas empresas da região, à semelhança do que ocorre 

um pouco por todo o país, as fronteiras nacionais ainda representam uma barreira 

significativa à expansão das suas atividades e ainda dependem, em grande parte ou 

exclusivamente, do que vendem no mercado nacional e, apesar das vantagens, “ir para 

o estrangeiro” constitui ainda um passo difícil para a maior parte delas, se bem que, 
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aceitem que existe uma relação direta entre a internacionalização e o aumento da sua 

rentabilidade e que uma internacionalização proactiva reforça o seu crescimento, 

aumenta a sua competitividade e apoia a sua viabilidade no médio e longo prazo. 

Porque vivendo num mundo globalizado, muitas vezes incerto e imprevisível, 

cada vez mais, estas empresas devem ter uma atitude aberta e inovadora, flexível mas 

decidida que lhes permita fazer frente aos desafios dum mercado global, cada vez mais 

competitivo. 

No seu horizonte estratégico as empresas participantes devem ponderar, 

simultaneamente, as oportunidades e as ameaças, não só as de ordem nacional, mas 

também as de natureza internacional. Não devem, por isso, limitar as suas 

possibilidades de negócio às suas condições atuais procurando, ao invés, identificar 

áreas de procura onde a sua performance, comparativamente com a dos seus 

concorrentes, possa ser maior, ainda que para isso tenham de proceder a adaptações 

nos seus produtos/serviços, face às necessidades dos novos clientes. 

Por isso e para isso, na implementação do projeto serão tidos em conta o 

conjunto das oportunidades e das ameaças que a envolvente proporciona, assim 

como, os pontos fortes e fracos quer da envolvente quer do tecido empresarial que 

marca presença ajudando-o a aprender a capitalizar nos pontos fortes e a minimizar 

seletivamente os pontos fracos. 

Por outro lado o tecido empresarial da região, particularmente ao nível das 

Microempresas e das Pequenas Empresas, apresenta uma incapacidade crónica para a 

montagem e para o desenvolvimento de estratégias de associação entre elas, tendo 

como objetivo principal a resposta a solicitações que constituem oportunidades de 

negócio, sem que, de forma isolada, tenham dimensão, recursos, sejam técnicos, 

engenharias do produto, do processo de fabrico e da qualidade, humanos ou 

financeiros e massa crítica para se poderem posicionar como potenciais vencedoras, 

constatando-se, assim, o eventual desperdício de fatores de competitividade que 

importa combater e minimizar. 
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É o que o projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + se propõe executar, cumprindo o 

seu objetivo central, aumentar o número de empresas exportadoras e o volume de 

negócios internacional da região, assim como os seus objetivos específicos, a saber: 

 Realizar atividades de sensibilização e de informação do projeto, 

territorialmente desconcentradas, para identificação de empresas com 

potencial exportador, já realizadas e concluídas; 

 

 Identificar setores económicos com maior potencial de internacionalização 

(smart specialization), consubstanciados neste Relatório e nas empresas que 

participaram e responderam ao inquérito referido anteriormente; 

 

 Dinamizar ações de colaboração setoriais para a internacionalização;  

 

 Identificar e caracterizar mercados internacionais de destino;  

 

 Elaborar e implementar Planos de Ação Setoriais para a Internacionalização.  

 O Plano Operacional encarrega-se de dar conta das atividades e do cronograma 

subjacentes à concretização destes três últimos objetivos específicos. 
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1 Preâmbulo: Objetivos e metodologia 

O presente diagnóstico está inserido no projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, 

que tem como objetivo central aumentar o número de empresas exportadoras e o 

volume de negócios internacional do Alentejo.  

Este projeto é promovido pelas principais associações empresariais do Alentejo 

em forma de parceria: NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e 

Litoral (beneficiário principal), NERPOR – Associação Empresarial da Região de 

Portalegre e o NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora. 

Este projeto contempla uma abordagem inovadora pela combinação 

metodológica de intervenção de base territorial, permitindo a realização de ações 

territorialmente desconcentradas e uma intervenção de base setorial/fileira 

económica onde serão aplicados os princípios de Smart Specialization, nomeadamente 

através da definição de uma estratégia de concentração e de especialização 

empresarial assente numa visão global dos mercados e das cadeias de valor, para 

promover a internacionalização das PME da área de intervenção do projeto. 

Inicialmente foram realizadas atividades de sensibilização e informação sobre o 

projeto, para identificação de empresas com potencial exportador, nomeadamente 

através de Workshops sobre a temática da internacionalização e através do 

preenchimento de inquéritos que serviram de base a este relatório. 

O diagnóstico do potencial exportador das empresas do projeto ALENTEJO 2015 

EXPORTAR + foi executado com base na realização de inquéritos a um total de 67 

empresas na área de abrangência das associações empresariais. Realizaram-se um 

conjunto de contatos individualizados com os empresários para avaliação das 

capacidades e respetivas motivações para iniciarem os seus processos de 

internacionalização mas também para avaliar o potencial de exportação do tecido 

empresarial de cada subterritório. 
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O presente diagnóstico tem como objetivo principal identificar as fileiras de 

negócio com maior potencial de internacionalização, dentro dos vários setores 

económicos da região do Alentejo, mediante a análise de um grupo de empresas 

referido anteriormente. 

 O presente documento organiza-se do modo que se segue:  

1 - Introdução à realidade económica da região do Alentejo sob o ponto de 

vista do comércio internacional; 

 2 - Caraterização das empresas inquiridas e do seu perfil exportador; 

 3 – Análise SWOT; 

4 - Identificação e caraterização das fileiras com maior potencial 

exportador; 

 5 - Plano Operacional; 

No primeiro ponto, será efetuada uma breve caraterização económica da região 

do Alentejo. Segue-se uma abordagem ao tecido e dinâmica empresarial da região 

através do posicionamento competitivo da região do Alentejo em termos 

comparativos nacionais e internacionais.  

As principais conclusões dos inquéritos realizados serão abordadas no ponto 2, o 

qual se encontra dividido em 2 áreas fundamentais:  

a) Caraterização da atividade das empresas. 

Neste item serão abordados diversos aspetos intrínsecos às empresas 

inquiridas: Dimensão, Início de Atividade e Natureza Jurídica; Descrição das 

principais áreas de negócio e localização geográfica; Fatores de 

competitividade; relação volume de vendas mercado interno/mercado 

externo; historial de internacionalização e de presença nos mercados 

externos; incentivos à internacionalização recebidos e principais mercados 
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externos de atuação. 

b) Forma preferencial de internacionalização: 

Neste item serão descritos os principais mercados-alvo, serão identificados 

os Canais de Exportação preferenciais, Apoios no processo de 

internacionalização e por fim principais áreas operacionais a desenvolver. 

 Posteriormente, é feita uma análise SWOT de forma a enquadrar a Região do 

Alentejo num contexto internacional através da análise clássica dos pontos fortes e 

dos menos favoráveis, das oportunidades e ameaças. 

 Segue-se o ponto 5 onde serão identificadas e caraterizadas as  fileiras setoriais 

com maior potencial exportador. O relatório permite assim identificar um conjunto de 

empresas com potencial exportador, visando a criação de grupos de trabalho 

interempresas, a fim de se aplicar uma metodologia de intervenção baseada na 

organização das mesmas para a abordagem dos mercados internacionais. 

 No ponto 6 proceder-se-á à definição do cronograma de atuação do presente 

projeto e correspondente ajustamento da estratégia de intervenção. 

 O projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + surge num contexto em que o aumento 

das exportações portuguesas constitui a prioridade nacional. A operação está alinhada 

com as principais opções estratégicas para a região, desenhadas no âmbito do Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), do Plano 

Regional de Inovação do Alentejo (PRIA) e do Programa Operacional Regional do 

Alentejo 2007-2013 (Inalentejo). 
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2 Enquadramento Económico 

 A análise das dinâmicas setoriais da região ao nível das empresas, emprego e 

comércio externo é importante para se perceber a necessidade de realização do 

projeto, quer no âmbito de apoio à capacidade competitiva das empresas, quer no 

reforço da competitividade internacional da região. 

2.1 Empresas e Emprego 

A relevância das Micro, Pequenas e Médias Empresas (PMEs) enquanto base de 

sustentação da dinâmica das economias europeias em geral, e da Região do Alentejo 

(classificação sub-região NUTS III) em particular, reflete-se na sua contribuição para a 

criação de emprego e riqueza. Segundo dados publicados pelo INE em “Empresas em 

Portugal 2010” (2012), as PMEs são responsáveis por 79% do emprego criado por 

conta de outrem, e 61% do volume de negócios gerado. No Alentejo estas 

percentagens atingem os 90% e 78%, respetivamente.  

 As 83.065 empresas sediadas na região do Alentejo representam cerca de 7% do 

tecido empresarial do país (cf. Tabela 1). A decomposição do tecido empresarial da região 

do Alentejo é semelhante à nacional, revelando uma base produtiva constituída 

essencialmente por PMEs, que representam 99,9% do tecido empresarial, sendo a 

quase totalidade destas microempresas. De notar que o Alentejo tem ainda uma 

preponderância ligeiramente superior no peso das microempresas relativamente ao 

total do país.  

O Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + promoverá a cooperação e definição de 

fileiras interempresariais, potenciando ganhos de dimensão que permitam avançar 

para a exploração de oportunidades em novos mercados externos.  
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Tabela 1 - Empresas segundo o escalão de pessoal ao serviço  

Escalão  Portugal Alentejo 

PME 
Nº 1.167.811 83.035 

% 99,90% 99,96% 

Grande Empresa 
Nº 1.153 30 

% 0,10% 0,04% 

Total 
Nº 1.168.964 83.065 

% 100,00% 100,00% 

 

Fonte: Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 

 Um outro dado importante, e que justifica o modelo de intervenção 

desconcentrada “hub and spoke” de aproximação às empresas proposto no Projeto 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, prende-se com a elevada dispersão territorial das 

empresas da região. O Alentejo é a região do país com menor densidade de empresas 

– 3 empresas por Km2, comparada com a média nacional de 13 (cf. Tabela 2). Deste 

modo, as atividades territorialmente desconcentradas previstas no Projeto, justificam-

se plenamente, uma vez que muitas das empresas estão fisicamente distantes dos 

“hubs” (AEs), pelo que importa minimizar a barreira no acesso aos serviços que as AEs 

têm para oferecer.  
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 Tabela 2 - Densidade de Empresas por Km2 

NUT II Área (Km2) Empresas Empresas /Km2 

Norte 21.286 374.050 18 

Centro 28.199 253.319 9 

Lisboa 3.002 348.017 116 

Alentejo 31.605 83.065 3 

Algarve 4.997 62.561 13 

Açores 2.311 25.973 11 

Madeira 801 21.979 27 

Total 92.212 1.168.964 13 

Fonte: Instituto Geográfico Português e Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 

A nível de distribuição setorial do volume de negócios gerado pelas empresas 

do Alentejo o setor C (Indústrias transformadoras) e G (Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos) destacam-se como os 

maiores geradores de volume de faturação. (cf. Gráfico 1). Destaque particular para a 

maior percentagem relativamente aos valores nacionais, da distribuição setorial do 

volume de negócios nos setores A (Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e 

Pesca), B (Indústrias Extrativas) e C (Indústrias transformadoras).  

As empresas da região do Alentejo empregam cerca de 5% dos trabalhadores 

por conta de outrem do país. Seguindo a configuração nacional, os setores C 

(Indústrias transformadoras), F (Construção), e G (Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos) são os principais empregadores (cf. 

Gráfico 2). Destaque particular para a maior percentagem relativamente aos valores 

nacionais, da distribuição setorial do emprego nos setores A (Agricultura, Produção 

Animal, Caça, Floresta e Pesca) e B (Indústrias Extrativas). 
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   Gráfico 1 - Distribuição setorial do volume de negócios das empresas 

 

 Fonte: elaboração própria a partir de Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 

   Gráfico 2 - Distribuição setorial do emprego  

 

 

 Fonte: elaboração própria a partir de Empresas em Portugal 2010 (INE, 2012). 
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2.2 Comércio Internacional 

As empresas exportadoras das regiões do Norte, Centro e Lisboa asseguram 

quase 90% das vendas portuguesas ao exterior e o Alentejo no seu todo representa 

6,2% das exportações mas, considerando que o Produto Interno Bruto da Região do 

Alentejo representa 6,4% do total nacional, podemos concluir que existe um valor 

muito semelhante do peso relativo das exportações e do PIB do Alentejo. Contudo, o 

Alentejo tem sido desde 2008 a 2ª região menos exportadora do Continente, com uma 

contribuição que ronda os 6% (cf. Tabela 3). 

 Tabela 3 - Saída de bens por Região 

NUT II 
2008 2009 2010 2011 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Norte 14.549,6 37,5% 11.859,8 37,4% 13.116,9 35,7% 15.745,8 37,2% 

Lisboa 11.650,0 30,0% 9.424,8 29,7% 11.000,1 29,9% 8.002,4 18,9% 

Centro 7.654,3 19,7% 6.467,9 20,4% 7.412,9 20,2% 14.105,3 33,3% 

Alentejo 2.190,6 5,6% 1.699,1 5,4% 2.164,8 5,9% 2.622,1 6,2% 

Algarve 113,9 0,3% 91,4 0,3% 89,8 0,2% 129,5 0,3% 

Açores 61,1 0,2% 77,8 0,2% 75,0 0,2% 117,8 0,3% 

Madeira 65,9 0,2% 59,9 0,2% 55,0 0,1% 63,1 0,1% 

N/A 2.561,7 6,6% 2.015,7 6,4% 2.847,4 7,7% 1.539,6 3.7% 

Total 38.847,3 100% 31.696,7 100% 36.762,2 100% 42.325,6 100% 

 Fonte: Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (INE, 2011) 

Os principais mercados de destino das exportações das empresas com sede no 

Alentejo são Espanha, Alemanha, França, Países Baixos e Finlândia (cf. Gráfico 3). 

Destaque particular para a Finlândia, que subiu da 9ª posição em 2009 para a 5ª em 

2010, relação essencialmente ligada aos produtos minerais e minérios. 
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   Gráfico 3 - Saída de bens por mercado - Alentejo 

 

 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 

Os minerais e minérios, plásticos e borrachas, químicos, máquinas e aparelhos, e 

produtos alimentares constituem as principais categorias de produtos exportados pela 

região do Alentejo (cf. Gráfico 4). Mais de 70% das exportações correspondem a produtos 

industriais e alimentares. 

   Gráfico 4 - Saída de bens por produto - Alentejo 

 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 
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Em relação à entrada de bens por Região, o Alentejo é a 4ª região menos 

importadora do Continente. (cf. Tabela 4). 

 Tabela 4 - Entrada de bens por Região  

NUT II 
2008 2009 2010 2011 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Milhões 
€ 

% 
Milhões 

€ 
% 

Norte 13.635,9 21,2% 10.542,7 20,5% 10.774,6 18,9% 12.244,1 18,4% 

Centro 7.024,8 10,9% 5.385,1 10,5% 5.943,3 10,4% 6.947,0 21,2% 

Lisboa 36.561,1 57,0% 29.431,5 57,3% 32.066,6 56,2% 33.319,4 57,7% 

Alentejo 2.035,1 3,2% 1.681,9 3,3% 2.000,5 3,5% 2.168,7 3,8% 

Algarve 270,2 0,4% 212,6 0,4% 186,7 0,3% 212,6 0,4% 

Açores 96,4 0,2% 77,8 0,2% 150,0 0,3% 105,8 0,2% 

Madeira 174,8 0,3% 152,8 0,3% 136,3 0,2% 112,6 0,2% 

N/A 4.395,2 6,8% 3.843,9 7,5% 5.794,7 10,2% --- --- 

Total 64.193,8 100% 51.328,7 100% 57.053,1 100% 57.729,7 100% 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 

A Espanha e a Alemanha são os principais fornecedores da região (cf. Gráfico 5). 

Todavia devemos considerar também como importantes a Bélgica (que subiu da 7ª para a 

3ª posição de 2009 para 2010), fundamentalmente em resultado das transações de 

combustíveis minerais, e para a República Checa que subiu da 6ª para a 5ª posição 

entre 2009 e 2010, de onde as empresas do Alentejo importaram fundamentalmente 

veículos e outro material de transporte.  
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   Gráfico 5 - Entrada de bens por Mercado - Alentejo 

 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 

No que respeita a entradas de produtos, os minerais e minérios, plásticos e 

borrachas, químicos, máquinas e aparelhos e produtos alimentares são as principais 

categorias. Destaca-se o comportamento dos combustíveis minerais, que subiram da 

5ª posição em 2009 para a 2ª posição em 2010, mais do que duplicando o valor (cf. 

Gráfico 6). 

   Gráfico 6 - Entrada de bens por Produto - Alentejo 

 

 Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 
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A região do Alentejo tem registado um saldo positivo da balança comercial nos 

últimos anos (cf. Tabela 5). Apesar da contração registada no ano de 2009, assistiu-se a 

uma recuperação da situação em 2010, que importa no quadro do projeto ALENTEJO 

2015 EXPORTAR + promover e consolidar, ampliando a base produtiva da região de 

novas empresas integradas em processos exportadores. 

     Tabela 5 -Saldo da balança comercial de bens por Região 

NUT II 
2007 2008 2009 2010 

Milhares de euros 

Norte 1.492.934 913.691 1.317.094 2.342.311 

Centro 750.848 629.488 1.082.705 1.469.567 

Lisboa -21.704.889 -24.911.177 -20.006.769 -21.066.485 

Alentejo 272.955 155.567 17.237 164.263 

Algarve -136.054 -156.331 -121.207 -96.900 

Açores -60.405 -31.303 -92.910 -81.299 

Madeira -117.375 -108.932 -92.910 -81.299 

N/A -2.130.495 -1.833.543 -1.828.139 -2.947.301 

Total -21.632.481 -25.346.539 -29.681,737 -20.290.876 

  Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (2011) 
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2.3 As Regiões do Alentejo/Indicadores  

Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 

No âmbito do projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, consideramos as seguintes 

sub-regiões da NUT III: Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo 

Litoral. A sub-região Lezíria do Tejo não foi considerada na análise uma vez que não faz 

parte do projeto em questão. 

 Tabela 6 - VAB total e por Setor de atividade 

2010 
Total 

Agricultura e 
outros 

Indústria Serviços 

Milhões euros 

Portugal 151.021 3.397 35.206 112.418 

Alentejo 9.650 898 2.363 6.388 

Alto Alentejo 1.353 144 245 964 

Alentejo Central 1.989 142 372 1.476 

Baixo Alentejo 1.703 195 494 1.014 

Alentejo Litoral 1.614 196 512 906   

Fonte: INE (2012) 

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) por setor de atividade em Portugal é mais 

expressivo no setor dos Serviços, com 112 milhões de euros (74%) em 2010, seguido 

da Indústria com 35 milhões (23%) e da Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca com 3 milhões de euros (2,2%). (cf. Tabela 6 e Gráfico 7) 

   Gráfico 7 - VAB por setor de atividade Portugal vs Alentejo 

 

 Fonte: INE (2012) 
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 Na Região do Alentejo, o VAB por setor de atividade também é mais significativo 

no setor dos Serviços, com 6.388 milhões € (66%) em 2010, seguido da Indústria com 

2.363 milhões € (25%) e da Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca com 

898 (9%). Contudo, este último setor tem uma expressividade maior comparado com a 

média percentual nacional. 

   Gráfico 8 - VAB por setor de atividade - Regiões do Alentejo 

 

 

 Fonte: INE 2012 

 O maior VAB por setor de atividade na Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca é do Baixo Alentejo (195 milhões €) e Alentejo Litoral (196 milhões €). 

A nível da Indústria, o ranking é liderado pelo Alentejo Litoral com 512 milhões € e 

Baixo Alentejo (494 milhões de euros). Nos Serviços, pelo Alentejo Central (1476 

milhões de euros). (cf. Tabela 6 e Gráfico 8) 
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 Tabela 7 - Exportações de Mercadorias 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Milhares euros 

Portugal 38.294.062 38.847.346 31.696.763 36.762.238 42.325.641 

Alentejo 2.303.737 2.190.691 1.699.198 2.164.814 2.622.163 

Alto Alentejo 125.359 150.820 157.579 150.261 166.997 

Alentejo Central 368.232 390.316 311.883 377.721 420.426 

Baixo Alentejo 489.992 430.975 336.757 418.439 505.881 

Alentejo Litoral 730.957 624.293 369.911 677.854 850.028 
 

Nota. Comércio Internacional Declarado, por município de sede de operadores. 
Fonte: INE 2012 

 No período em análise, das sub-regiões NUT III consideradas neste relatório, a do 

Alentejo Litoral foi a que registou maior volume de exportação de mercadorias, 

atingindo o valor mais elevado no ano 2011 com 850 milhões de euros, seguido do 

Baixo Alentejo com 506 milhões de euros. 

 O Alentejo Central e o Alto Alentejo foram as regiões que registaram menor 

volume de exportações, tendo atingido 420 e 167 milhões de euros, respetivamente 

em 2011 (cf. Tabela 7 e Gráfico 9). 

   Gráfico 9 - Exportações de Mercadorias 

 

 Fonte: INE (2012) 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2007 2008 2009 2010 2011

M
ilh

ar
e

s 
€

 

Alto Alentejo

Alentejo Central

Baixo Alentejo

Alentejo Litoral



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 26 

Tabela 8 - Importações de Mercadorias 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Milhares euros 

Portugal 59.926.543 64.193.886 51.378.501 57.053.115 57.729.732 

Alentejo 2.030.782 2.035.124 1.681.961 2.000.551 2.168.732 

Alto Alentejo 139.924 160.350 133.080 157.438 171.262 

Alentejo Central 196.577 224.303 163.965 201.952 247.928 

Baixo Alentejo 59.857 81.621 71.158 62.332 83.970 

Alentejo Litoral 402.337 311.629 282.205 386.085 541.892 
 

Nota. Comércio Internacional Declarado, por município de sede de operadores. 
Fonte: INE 2012 
 
 

No período em análise, a sub-região NUT III considerada neste relatório com 

maior volume de importação de mercadorias foi o Alentejo Litoral, atingindo o valor 

mais elevado em 2011 com 542 milhões de euros, seguido do Alentejo Central com 

248 milhões de euros. 

O Alto Alentejo e o Baixo Alentejo foram as regiões que registaram menor 

volume de importações, tendo atingido 171 e 84 milhões de euros em 2011, 

respetivamente (cf. Tabela 8 e Gráfico 10). 

   Gráfico 10 - Importações de Mercadorias 

 

 Fonte: INE (2012) 
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 Tabela 9 - Turismo 

2010 

Nº de 

dormidas de 

estrangeiros 

Estada média 

(dias) 

Nº Estabelecimentos 

hoteleiros 

Total Nº Hóteis 

Portugal 23.608.207 2,4 2011 771 

Alentejo 274.592 1,6 157 52 

Alto Alentejo 36.186 1,5 32 15 

Alentejo Central 134.213 1,5 38 13 

Baixo Alentejo 26.687 1,7 26 10 

Alentejo Litoral 54.687 2,0 45 5 

 

Fonte: INE (2012) 
 

O número de dormidas de estrangeiros em Portugal é de 23.608 milhões (99%) 

face a 275 milhões na Região do Alentejo (1%) (cf. Tabela 9) 

A sub-região do Alentejo Central é a que revela maior número de dormidas de 

estrangeiros (134.213), seguida do Alentejo Litoral com 54.687 (cf. Tabela 9 e Gráfico 11). 

 O Alto Alentejo e o Baixo Alentejo foram as regiões que registaram menor 

número de dormidas de estrangeiros, tendo atingido 36.186 e 26.687 em 2011, 

respetivamente. 

   Gráfico 11 - Nº de dormidas de estrangeiros 

 

 

  Fonte: INE (2012) 
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Gráfico 12 - Nº Estabelecimentos hoteleiros - Total 

 

Fonte: INE (2012) 

 A sub-região do Alentejo Litoral é a que revela maior número de 

estabelecimentos hoteleiros (45), seguida do Alentejo Central com 38 (cf. Tabela 9 e Gráfico 

13). 

 O Alto Alentejo e o Baixo Alentejo foram as regiões com menor número de 

estabelecimentos hoteleiros em 2011, respetivamente 32 e 26. 

   Gráfico 13 - Nº Estabelecimentos hoteleiros – Alentejo 
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3 PERFIL EXPORTADOR DAS EMPRESAS DO PROJETO 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR + 

3.1 Caraterização da atividade das empresas 

3.1.1 Breve caraterização  

Dimensão das empresas 

 As 67 empresas consideradas neste relatório são na sua maioria Microempresas, 

representadas por 45 empresas, ou seja, um peso relativo de 67%. As pequenas 

empresas representam 30% (20 empresas) e as empresas de média dimensão 

representam 3% (2 empresas).  

   Gráfico 14 - Dimensão das Empresas 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 Segundo dados do Programa Regional Operacional do Alentejo 2007-2013, a 

estrutura empresarial da região alentejana carateriza-se de uma forma genérica pela 

existência de empresas de reduzida dimensão, ou seja, 87% do universo de 

estabelecimentos localizados nesta região têm menos de 10 colaboradores. De uma 

forma particular, as unidades com menos de 5 postos de trabalho representam 70% do 

tecido empresarial. 
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 Os estabelecimentos que integram de 10 a 49 colaboradores representam 10,9% 

das unidades da região. Apenas 1,3% dos estabelecimentos do Alentejo empregam 

mais de 50 postos de trabalho. O Baixo Alentejo é a sub-região onde as unidades de 

menor dimensão têm maior preponderância.  

 No universo das 67 empresas, as 45 Microempresas têm no total 139 

colaboradores, ou seja, uma média de 3 trabalhadores/empresa, um total de 398 nas 

20 pequenas empresas e 205 colaboradores nas 2 médias-empresas (com uma média 

de 102 colaboradores por empresa).  

 Nota técnica: 

 No âmbito deste Relatório aplica-se a classificação de PME segundo a Recomendação da 

Comissão Europeia nº 2003/361/CE, de 6 Maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e 

médias empresas.  

 Uma Microempresa tem menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios anual ou balanço 

total anual menor ou igual a 2 milhões de euros. Uma Pequena empresa tem entre 10 e 50 

trabalhadores e um volume de negócios anual ou balanço total anual menor ou igual a 10 milhões de 

euros. Por sua vez, uma Média-empresa tem entre 50 e 250 trabalhadores e um volume de negócios 

anual menor ou igual a 50 milhões de euros ou um balanço total anual menor ou igual a 43 milhões de 

euros.  
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Início de Atividade 

 Em termos de períodos de início de atividade, cerca de 35% das empresas 

inquiridas foram constituídas no período prévio a 1980 até ao ano 2000 (23 empresas), 

40% de 2000 a 2010 (27 empresas) e 25% de 2010 a 2013 (17 empresas).  

Gráfico 15 - Início de Atividade 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 No âmbito do relatório, as empresas que foram constituídas a partir de 2000, 

representam a percentagem mais significativa. 

Natureza jurídica 

 No que diz respeito à natureza jurídica, a análise dos inquéritos efetuados 

permite apurar a existência de 50 Sociedades por quotas, 12 Empresários em nome 

individual e 4 Sociedades Anónimas. Assim, existe um predomínio das Sociedades por 

quotas (com 76%), seguida dos Empresários em nome individual (18%) e das 

Sociedades Anónimas (6%) (cf. Gráfico 16) 
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Gráfico 16 - Natureza Jurídica 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 

Utilização de Marca própria  

 Analisando a forma de apresentar os produtos e/ou serviços por parte das 

empresas consideradas, a utilização da Marca Própria é a situação mais recorrente, 

com 55 empresas a referir que se apresentam desta forma ao mercado. 

 No presente diagnóstico, das 55 empresas que utilizam marca própria, há 23 

empresas com Marca Registada. Por outro lado, há 18 empresas que também utilizam 

marcas de terceiros.  

 Para finalizar esta análise, há 7 empresas que não utilizam qualquer marca. (cf. 

Gráfico 17) 
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   Gráfico 17 - Marca 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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3.1.2 Descrição das principais áreas de negócio e localização geográfica 

 As empresas consideradas neste relatório/diagnóstico são provenientes de vários 

setores de atividade dos quais salientamos o Agroalimentar, o setor turístico 

(Hotelaria/Restauração), a Indústria Transformadora, Construção Civil e Obras Públicas 

e os Serviços em geral. 

 Desta forma, apresentamos as áreas de negócio e a respetiva localização, com o 

objetivo de dar a conhecer o total das empresas inquiridas. 

Tabela 10 - Descrição das principais áreas de negócio e localização geográfica 

Turismo 

Nome da Empresa Áreas de Negócio Localização 

Alentejo MARMORIS 
HOTEL & SPA 

Alojamento, SPA e restauração Vila Viçosa 

Ana Carvalho Pereira Alojamento em espaço rural Campo Maior 

Com Alma Hotelaria e 
Turismo 

Hotel de Charme Évora 

Hotel Monte Filipe Hotelaria e restauração Alpalhão 

Hotel São João de Deus Hotelaria Portalegre 

JB Sociedade Imobiliária Alojamento e restauração Beja 

Mundo Salgueiro 
Produção de vinhos e alojamento em espaço 
rural 

Esperança 

Pensão Residencial Santa 
Bárbara 

Hotelaria e restauração Beja 

Quinta do Barrieiro 
Alojamento, residência de artistas e 
workshops artísticos 

Marvão 

Serrano Mira Vinhos e Enoturismo Estremoz 

Solar da Portela Hotelaria, Eventos, catering, restauração Almodôvar 
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Agroalimentar 

Albornoas Brancas Olivicultura - Azeite Beja 

Amaro Camões 
Vitivinicultura e comercialização de Vinho e 
Azeite 

Estremoz 

António Rodrigues Pereira 
Produção e transformação de produtos 
agrícolas - azeitona de conserva 

Vale de Seda 
Fronteira 

Apotheca Natura 
Comércio de produtos alimentares e dietéticos, 
saúde e consultas de nutrição 

Évora 

Cachola e Muacho 
Produção e comercialização de batatas fritas, 
frutos secos e azeitonas. 

Campo Maior 

Cactusextractus 
Produção e comercialização de óleo de 
sementes e polpa de figo da Índia. 

Évora 

Casa Agrícola Fernandes 
de Moura 

Vitivinicultura - Produção de Vinhos 
Vale de Seda 
Fronteira 

CEVRM 
Consultoria - Ervas aromáticas e mel MPB e 
óleos essenciais 

Almodôvar 

Chá-Bravo 
Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 

Cooperativa Agrícola de 
Vidigueira 

Azeite Vidigueira 

Dimfarm Olivicultura - Azeite virgem extra Serpa 

Dourado Distribuição Vitivinicultura- Vinho e outras bebidas Évora 

Fercarnes 
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CARNES 
REGIONAIS - Enchidos diversos 

Évora 

Gonçalo Aires de Sá da 
Bandeira 

Vinhos Crato 

Herdade do Carvalhal Produção de Vinhos Urra 

Hugo Martins Alves dos 
Reis 

Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 

Interguadiana - Comércio 
de produtos congelados 

Comércio de Produtos Alimentares - vinho Beja 

Loja do Monte da Colónia Comércio de produtos gourmet e bio 
Vale de Seda 
Fronteira 

Melaria Flôr do 
Rosmaninho 

Apicultura - Mel 
S. Sebastião dos 
Carros 

Manuel Mendes Pereira Azeite 
Vale de Seda 
Fronteira 

Mariana Martins Grilo 
Decoração e produtos alimentares regionais 
gourmet 

Ponte de Sôr 

Matsel - Matadouro 
Regional do Alto Alentejo 

Abate e transformação de carne, em especial 
suíno 

Sousel 
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Pais & Rebelo Comércio de Azeite DOP Norte Alentejano Cano 

Paladares Alentejanos 
Transformação e comercialização de enchidos 
de porco preto 

Vila Nova de São 
Bento 

Pimensor 
Produção e comercialização de 
temperos/molhos. 

Ponte de Sôr 

Policarpo & Varejão 
Comércio de produtos alimentares: 
biscoitos/licores/chocolates  

Évora 

Porespack - Ivo Garcias 
Sociedade de embalagens 

Embalagens para alimentação Serpa 

Queijaria Charrua Lacticínios - produção de queijo de Serpa Castro Verde 

Sabores Apurados 
Produção de Azeite e outros produtos 
alimentares 

Ponte de Sôr 

Sabores da Ponte 
Produção e comercialização de produtos 
tradicionais - licores, doces, mel, geleias. 

Ponte de Sôr 

Sabores Santa Clara - 
Produtos tradicionais 

Produção e comercialização de rebuçados de 
ovo, licores, xaropes de refresco e bolachas. 

Portalegre 

Salsicharia Alpalhoense Enchidos diversos Alpalhão 

Sel - Salsicharia 
Estremocense 

Indústria alimentar - Enchidos, frescos e 
congelados 

Estremoz 

Sociedade agrícola e 
vitivinícola Pereira 

Vinho e produção de azeitona 
Vale de Seda 
Fronteira 

Sociedade franco alent. de 
bio-olivicultura 

Azeite, azeitona e vinho 
Courela do 
Zambujeiro 

Sociedade industrial 
Herdade da Maia 

Indústria de Lacticínios - Queijos e enchidos Gafete 

Sotonisa - Sociedade de 
lacticínios 

Agroalimentar - Queijos Tolosa 

Terrius - Agrupamento de 
produtores 

Comércio agroalimentar - Conservas de 
pimento, cogumelos e tomate 

Portagem Marvão 

Vale da Rosa - Sociedade 
agrícola 

Comercialização de uvas de mesa Ferreira do Alentejo 

Vitorino Augusto Martins Comercialização de cafés - Café torrado a lenha Prado - Marvão 

Indústria  

António Xavier da Costa 
Estofos de casa e auto, toldos, mosquiteiros e 
estores de interior 

Ponte de Sôr 

Carla Salvado Guilherme Fabrico de bijuteria Ponte de Sôr 

Cartuchos Sulbeja Cartuchos de caça Beja 
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Cheles Pequito  
Fabricação de Portas, janelas e elementos 
similares em metal 

Évora 

Fialho & Irmão Fabrico de máquinas e equipamentos agrícolas Évora 

Garrici Produtos com incorporação de cortiça Terrugem 

Robcork Cortiça, pavimentos, revestimentos, gifts Portalegre 

Somefe - Sociedade de 
metais e fundição 

Dispositivos de Fecho Câmara Visita Évora 

Vitor Lopes - Serralharia e 
caixilharia de alumínio 

Fabricação de Portas, janelas e elementos 
similares em metal 

Ponte de Sôr 

Serviços 

Arraioltagus Sistema de controlo de resíduos, plásticos, 
ferrosos/não ferrosos Arraiolos 

Cloudalentejo Software de gestão Primavera e Serviços de 
consultoria Beja 

Digitemotions Aplicações multimédia (web) para sites 
institucionais - Comunicação Aljustrel 

Évoraconta Consultoria e auditoria - Prestação de serviços 
às empresas Évora 

Lança, Prazeres e Rebocho Publicidade - Design e concepção, produção de 
têxtil/brindes Beja 

Ponte Final 
Serviços na área de Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

Ponte de Sôr 

Q-STAFF Consultoria 
Consultoria para certificação de Qualidade e 
Segurança alimentar 

Évora 

 

3.1.3  Fatores de competitividade empresarial, numa perspetiva de 

internacionalização 

 Em termos de fatores que os empresários consideraram como fundamentais 

para que o seu produto ou serviço tenha um nível internacional, salientamos o fator 

Qualidade (50 empresas), seguido do fator Preço (15 empresas). Por outro lado, 15 

empresas referiram a importância da flexibilidade às exigências do cliente/mercado, 
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12 empresas o Design do produto e 7 empresas a importância do cumprimento dos 

prazos. 

   Gráfico 18 - Fatores de Competitividade 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 Relativamente aos Outros fatores, são referidos por um total de 26 empresas e 

vamos desagregá-los para melhor entendimento. 

 No setor de atividade da Hotelaria e Restauração, foram indicados os seguintes 

fatores diferenciadores: imagem e localização, envolvimento em atividades 

tradicionais, utilização de produtos biológicos, formação profissional através de 

escolas de cozinha, inovação, fatores associados à tranquilidade e natureza; aspetos 

culturais, nomeadamente artes plásticas e património; serviços de atendimento de 

elevada qualidade.  

 No setor agroalimentar do vinho e azeite, foram indicados os seguintes: modo de 

produção tradicional, zona de Produção em Denominação de Origem Controlada (DOC) 

Alentejo e Denominação de Origem Protegida (DOP)/azeite Norte Alentejano, elevada 

qualidade (baixa acidez), menção honrosa em concursos temáticos de Azeites. Ex: 

Prémios Ovibeja; escala e inovação. 
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 No setor agroalimentar dos Queijos foram indicados como fator diferenciador o 

sabor, a textura, a apresentação e a perfeição da embalagem. 

 No setor agroalimentar das Carnes, indicou-se a tradicionalidade na 

transformação dos produtos, que os torna únicos ao nível mundial; possibilidade de 

adaptação a diversos mercados; caraterísticas como o baixo teor em sal, cura lenta e a 

frio e ultracongelação; certificação alimentar. 

 Relativamente a outros produtos alimentares considerados, indicaram-se as 

seguintes caraterísticas diferenciadoras: diferenciação (sabores diferentes com 

funções diferentes e desenvolvimento de produtos únicos), durabilidade dos produtos, 

sabores incomuns, embalagem e marca diferenciadora, diversidade de sabores sem 

recurso a corantes ou conservantes artificiais e sustentabilidade ambiental e social, 

produção nacional e biológica. 

 Nos Serviços, indicou-se a inovação, forte aposta do produtor em Investigação, 

desenvolvimento e formação. 

 Nas empresas na área de Construção Civil e Obras Públicas indicou-se a 

variedade de produtos oferecidos e produtos certificados. 

3.1.4  Volume de vendas e relação Mercado interno vs Mercado externo 

 Antes de passarmos à abordagem das vendas mercado do mercado interno vs 

mercado externo, devemos salientar que do total de 67 empresas inquiridas, 31 já 

exportam e 36 nunca exportaram. 

 Considerando as empresas que exportam, o volume de vendas para o Mercado 

Interno representa 16.105 € (34%) e para o Mercado Externo 31.316 € (66%). 
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   Gráfico 19 - Vendas Mercado Interno VS Mercado Externo 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 As empresas que só vendem para o mercado interno e que responderam a esta 

questão no inquérito (9) representam um volume de negócios de €6.483.50. 

3.1.5 Historial de Internacionalização e presença nos mercados externos 

 No conjunto das empresas exportadoras, 18 exportam há menos de 2 anos, 11 

empresas de 2 a 5 anos, 5 empresas de 5 a 10 anos e 9 empresas há mais de 10 anos. 

As restantes 23 empresas nunca exportaram. 

   Gráfico 20 - Historial de Internacionalização 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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 No que diz respeito à forma de abordagem de mercados externos a preferência é 

na sua maioria por manter a sede em Portugal e procurar o Cliente final (23 empresas) 

e/ou agentes comerciais/distribuidores (21 empresas).  

   Gráfico 21 - Presença no Mercado Externo 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 De notar que, no universo dos inquéritos efetuados, não se registou nenhuma 

presença no mercado internacional sob a forma de unidade industrial ou Franchising. 

 A nível de presença direta no Mercado Externo apenas uma empresa tem 

escritório em outro país. 
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3.1.6 Incentivos/apoios à Internacionalização 

 Das 44 empresas exportadoras, 12 obtiveram apoios governamentais ao nível de 

sistemas de incentivo (cf. Gráfico 22). Contudo, o número de empresas que não têm 

conhecimento dos Sistemas de Incentivo vigentes (29) é maior do que as que possuem 

informação (24). (cf. Gráfico 23) 

 A candidatura a este tipo de apoios constitui uma importante forma de iniciar ou 

de alavancar o processo de exportação/internacionalização das empresas, estando 

intimamente ligado ao objetivo central do projeto de aumento do volume de negócios 

internacional da região e do número de empresas exportadoras. 

   Gráfico 22 - Empresas que Obtiveram Apoio à Internacionalização 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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Gráfico 23 - Empresas que têm Conhecimento dos Sistemas de Incentivo à 
Internacionalização 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

3.1.7 Principais Mercados Externos 

 Das empresas que exportam, os mercados mais relevantes são: Espanha (9 

empresas), França (8 empresas), Alemanha (7 empresas) e Luxemburgo e Suíça (6 

empresas em cada mercado). 

   Gráfico 24 - Principais Mercados Externos 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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 Assim, é notória a aposta na internacionalização para países pertencentes ao 

espaço europeu por questões de proximidade geográfica e/ou movimentos 

emigratórios. 
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3.2 Forma preferencial de internacionalização 

3.2.1 Mercados Alvo 

 Ao compararmos os mercados externos para onde as empresas exportam 

atualmente com os mercados preferenciais podemos verificar que o Brasil, a China, 

Angola, Moçambique e os EUA passam a ser o principal alvo em detrimento dos países 

europeus onde há o maior volume de exportação atualmente, ou seja, há uma 

necessidade de aposta em novos mercados de atuação. 

 Os mercados da Alemanha, Espanha e França continuam no topo das 

preferências. 

 A exceção a nível europeu como mercado de destino e de receção de clientes é a 

representada pelos países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia). 

   Gráfico 25 - Mercados Alvo 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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 Os mercados externos prioritários em termos de atuação futura são o Brasil (21 

empresas), China (15 empresas), Alemanha e Angola ex-equo com 14 empresas e 

França com 12 empresas.  

 

3.2.2 Identificação dos Canais de Exportação 

 A maior percentagem das empresas inquiridas (41%) tem como objetivo principal 

de abordagem aos mercados externos, a identificação de potenciais clientes, 27% a 

participação em feiras ou certames internacionais e 15% a exportação indireta.  

 Outros fatores (17%), dizem respeito a apoio técnico para certificação e procura 

de nichos de mercado a nível internacional. 

                Gráfico 26 - Canais de Exportação 

  

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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3.2.3 Exportação e presença direta 

 A maior percentagem das empresas (62%) prefere a identificação de parceiros de 

negócio em detrimento do estabelecimento de subsidiárias de venda (26%) ou da 

instalação de unidades industriais (12%), ou seja, há uma preferência pela exportação 

ou captação de clientes estrangeiros em detrimento de uma operação direta no 

exterior. 

    Gráfico 27 - Parceria VS Constituição de Empresa 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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3.2.4 Apoios e incentivos no processo de internacionalização 

   Gráfico 28 - Apoios no processo de internacionalização 

 

 Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 

 Existe uma predominância da procura de estudos de análise de mercados 

potenciais e apoio na elaboração da estratégia de internacionalização, por forma a 

garantir um melhor planeamento na abordagem ao mercado (48%). 

 O apoio ao nível da consultadoria especializada em internacionalização (29%) e 

os incentivos governamentais (23%) são de igual modo importantes por forma a 

potenciar a atividade empresarial no exterior. 

3.2.5 Áreas Operacionais a desenvolver 

 Uma das áreas operacionais com maior necessidade de melhoria está 

relacionada com os Recursos Humanos e a sua experiência em comércio internacional 

(38 empresas) e domínio de outros idiomas (20 empresas).  

 O financiamento bancário também se mostra uma necessidade apontada pelas 

empresas (18%).  
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 Necessidades ao nível de apoio jurídico/legal e fiscal são mencionadas por 15 

empresas e 6 indicam lacunas em termos da sua capacidade produtiva.  

 Outras áreas são indicadas por 15 empresas: divulgação, apoio técnico em 

certificação e em trabalho em rede, apoio em marketing/vendas internacional, 

orientação dos canais de distribuição, inovação nos métodos organizacionais, 

identificação de potenciais clientes, estudos de mercado internacionais e participação 

em feiras e exposições internacionais. 

   Gráfico 29 - Áreas Operacionais a Desenvolver 

 

Fonte: Inquérito aplicado no âmbito do projeto Alentejo 2015 Exportar+ 
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4 Análise SWOT 
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4 Análise SWOT 

REGIÃO ALENTEJO 

OPORTUNIDADES 

Enquadramento 

 Internacional 

 

No conjunto dos meses de outubro e novembro de 2013, a produção 

industrial mundial acelerou para 3,5% em termos homólogos (2,6% no 3.º trimestre) 

devido ao reforço do crescimento das economias avançadas. Pelo contrário, a 

produção industrial dos países emergentes abrandou, causado sobretudo pela 

desaceleração dos países asiáticos.  

Os indicadores disponíveis para o 4.º trimestre de 2013 indicam a 

continuação de um forte dinamismo da atividade económica dos EUA, do Japão e do 

Reino Unido e, a manutenção de um PIB robusto da China. A taxa de inflação das 

economias avançadas manteve-se baixa; enquanto continuou elevada em alguns 

países emergentes (Índia, Argentina, Indonésia e Rússia).  
 

 

No 4.º trimestre de 2013, o indicador de sentimento económico aumentou 

tanto para a União Europeia (UE) como para a área do euro (AE).  

 

 Projeções para a economia portuguesa: 2013-2015 

 

As atuais projeções para a economia portuguesa apontam para uma 

recuperação moderada da atividade no período 2014-2015, após uma contração 

acumulada de cerca de 6% no período 2011-2013, no contexto do processo de 

correção dos desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das últimas 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 53 

décadas. Este processo deverá ocorrer num quadro de manutenção de condições 

regulares de financiamento da economia, ao longo do horizonte de projeção. A 

projeção engloba um perfil de progressiva recuperação da procura interna. A evolução 

deste agregado ao longo do horizonte de projeção, em particular no que se refere ao 

consumo público e ao consumo privado, continuará, no entanto, a ser condicionada 

pelo processo de consolidação orçamental e de desalavancagem do sector privado, e 

pela manutenção de condições desfavoráveis no mercado de trabalho. 

As exportações deverão manter um crescimento forte, suportado pela 

recuperação da procura externa, embora com um ritmo inferior ao observado no 

período anterior à crise financeira. Importa referir que as exportações têm 

desempenhado um papel crucial no ajustamento da economia portuguesa, apesar do 

crescimento relativamente limitado da atividade económica mundial observado no 

período 2011-2013. Ao longo do horizonte de projeção prevê-se um aumento dos 

excedentes da balança corrente e de capital, o que constitui uma das características 

mais marcantes do processo de ajustamento da economia portuguesa. 

 

 Exportações em Portugal 

 

Portugal é hoje um país mais exportador. O ano de 2013 foi o quarto ano 

consecutivo de aumento das exportações. Em termos de saldo global a balança 

comercial melhorou quase 3000 milhões de euros. 

As exportações portuguesas representam atualmente cerca de 41% do PIB, 

apresentando a maior taxa de crescimento de países comparáveis da Zona Euro desde 

2010, à frente de países como Alemanha, França, Espanha e Itália. 

O setor do Turismo mantém-se como o mais exportador, representando cerca 

de 9,5 % do PIB. O turismo apresentou um notável crescimento de cerca de 7,5% em 

2013, ultrapassando os 9,2 mil milhões de euros em volume de exportações. 
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À exceção do setor automóvel, que recuou cerca de 5,3%, praticamente todos 

os setores apresentaram uma evolução favorável, fruto da resiliência e da capacidade 

de reinvenção das empresas e empresários portugueses. 

Portugal registou nos últimos anos uma forte subida das exportações, atingindo 

41,1 % do PIB já em 2013. 

Portugal diversificou também os seus mercados. A quota para o exterior da 

União Europeia subiu de 17,8% em 2000 para 29,8% em 2013. 

Portugal teve ainda a maior subida da zona euro entre 2010 e 2013, à frente de 

países como a Alemanha, França, Espanha ou Itália. Como se pode observar, o 

ajustamento externo foi feito predominantemente pelo aumento das exportações e 

não pela compressão das importações. Por exemplo, o contraste com a Grécia é 

notório. 

De acordo com dados do Banco de Portugal, em 2013 as Exportações 

Portuguesas de Bens e Serviços ascenderam a 68,2 mil milhões de euros, o que 

representa um aumento de 5,7% face ao período homólogo de 2012. De salientar o 

crescimento de 2993 milhões de euros do saldo comercial, ao passar de um défice de 

148 milhões de euros em 2012 para um excedente de 2845 milhões de euros em 2013. 

Se analisarmos as grandes zonas geoeconómicas, as exportações portuguesas 

de bens e serviços para a União Europeia (69,0% do total) aumentaram 5,0%, 

enquanto as vendas para os Países Terceiros (31,0% do total) cresceram 7,2%. 

Espanha foi o principal cliente de Portugal, com uma quota de 20,0% nas nossas 

exportações totais de bens e serviços, seguindo-se França, Alemanha e Reino Unido, 

com quotas de 12,4%, 11,0% e 8,3%, respetivamente. Angola e EUA foram os principais 

clientes extracomunitários, com 6,6% e 4,7%, pela mesma ordem. 

Em termos de Bens e Serviços, a primeira componente representou 69,9% das 

nossas exportações totais e apresentou um crescimento homólogo de 4,9%, enquanto 

os Serviços registaram 30,1% das vendas totais ao exterior, observando uma variação 

homóloga de 7,7%. 

As rúbricas «Viagens e Turismo» e «Máquinas e Aparelhos» constituíram as 

principais fontes de receitas, com 13,6% e 10,2% do total respetivamente, seguidas 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 55 

dos «Transportes», «Combustíveis Minerais» e «Veículos e Outro Material de 

Transporte», com 8,3%, 7,3% e 7,3% do total, pela mesma ordem. 

A rúbrica «Combustíveis Minerais» teve um forte crescimento de 32%, tal como 

«Peles e Couros» com 22% e «Ótica e Precisão» com 22%. Outros sectores com um 

crescimento assinalável são «Outros Serviços» com 16% e o «Turismo» com 8%. O 

crescimento das exportações que assistimos em 2013 é notável, até porque o motor 

tradicional das exportações, a rubrica «Veículos», teve uma queda de 5% em 2013. 

Portugal teve pela primeira vez nas duas últimas décadas uma balança corrente 

e de capital positiva. Não há dúvidas do excelente comportamento das exportações 

portuguesas. 

 

As exportações de bens aumentaram 6,4% e as importações de bens 3,3% no 4º 

trimestre de 2013, face ao período homólogo (4º trimestre de 2012), tendo-se 

verificado uma redução do défice da balança comercial no montante de 257,0 milhões 

de euros e um aumento da taxa de cobertura de 2,4 pontos percentuais (p.p.) para 

82,2%. Em termos de taxa de variação homóloga, em dezembro de 2013 as 

exportações de bens aumentaram 8,0% e as importações de bens 3,5% 

(respetivamente +6,9% e +2,2% em novembro de 2013). Relativamente ao ano 

anterior, no conjunto do ano de 2013 as exportações de bens aumentaram 4,6% 

(+5,7%, em 2012) e as importações de bens 0,8% (-5,2%, em 2012), determinando uma 

taxa de cobertura de 83,6% (80,6%, em 2012). 

 

 Porto de águas profundas de Sines 

 

o Parece ser consensual que o alargamento do Canal do Panamá poderá 

representar uma grande oportunidade para o aumento da carga 

contentorizada movimentada no Terminal XXI, 

o Conta com o maior operador mundial, a PSA Corporation Ltd, como 

concessionário e é escalado pelo segundo maior armador mundial, a 

MSC, Mediterranean Shipping Company, 
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o Potencial de criação de centros logísticos; em 2013 foi notícia que a 

Autoeuropa está a estudar um projeto marítimo que envolve a criação 

de um centro logístico intercontinental através do Porto de Sines.  

 

 Aeroporto de Beja 

A funcionar há quase três anos, o aeroporto de Beja tinha processado apenas 

um pouco mais de 5.000 passageiros no final de abril de 2013, movimento considerado 

"positivo" pela ANA – Aeroportos de Portugal, que gere a infraestrutura, uma vez que 

só prevê volumes de tráfego "interessantes" a partir de 2017/2018, afirmando ainda 

que na área da carga aérea, "as ações de dinamização em curso poderão conduzir a 

importantes resultados já no curto prazo", admitiu, indicando que se têm vindo a 

"multiplicar" os contatos com operadores, dos quais já resultou um acordo entre a 

ANA e a empresa internacional de logística UTi. No âmbito desse mesmo acordo, a UTi 

abriu um escritório no aeroporto de Beja. 

 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 

A Barragem de Alqueva é o maior lago artificial da Europa, com 250 km2 de 

superfície. A sua capacidade, 4.150 hm3, permite a conquista do título de maior 

reservatório de água português. 

A barragem foi construída com o objetivo de regadio para toda a zona do 

Alentejo e de produção de energia elétrica para além de outras atividades 

complementares. Diversas infraestruturas do Sistema Global encontram-se já 

construídas e muitas outras em fase avançada de projeto. 

O Alqueva está a tornar-se um dos destinos turísticos de excelência. 

 

 Évora, cidade Património da Humanidade 

 

o Centralidade de Évora 

Pela sua dimensão, centralidade e visibilidade no contexto nacional, 

Évora emerge como o polo com melhores condições para liderar a 
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hierarquia do sistema urbano regional. Com efeito, a cidade assume 

claramente uma vocação patrimonial, cultural, universitária, e de 

serviços, com qualidade ambiental, que procura potenciar toda a área 

envolvente à própria cidade. Assim, a valorização da rede de cidades 

médias da região Alentejo, bem como dos centros urbanos de influência 

supra concelhia, constitui o principal objetivo na procura de um sistema 

urbano integrado. Em articulação com o sistema urbano nacional, as 

cidades médias da região do Alentejo, com especial relevância para 

Évora deverão contribuir, solidariamente, para fomentar o 

desenvolvimento harmonioso da rede complementar regional. 

 

o Polo de indústria aeronáutica 

A construtora aeronáutica brasileira Embraer vai criar um centro de 

engenharia e tecnologia, nas suas instalações em Évora, para o 

desenvolvimento de peças e estruturas em materiais compósitos; o 

novo centro da Embraer vai, inicialmente, dedicar-se a projetar peças 

em materiais compósitos e, uma vez que o projeto de peças em 

materiais compósitos é muito ligado às tecnologias produtivas, então 

faz todo o sentido que esta unidade tenha um núcleo de engenharia, de 

alta competência, instalado muito próximo da sua operação industrial. 

As fábricas de Évora da Embraer, a terceira maior construtora 

aeronáutica do mundo, começaram a laborar em Julho de 2012. Nas 

unidades, uma de estruturas metálicas (partes de asas) e outra de 

materiais compósitos (componentes para caudas), são construídas 

peças para o novo avião executivo Legacy 500 e para a aeronave militar 

KC-390. 

 

 Caia 

 

Em 2006, a zona fronteiriça de Elvas esperava com grande expectativa estes 

investimentos públicos que eram acompanhados por outras iniciativas públicas e 
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privadas locais, destacando-se as propostas de parques de indústria, logística com 

áreas comerciais e de serviços de dimensões bastante expressivas. 

 

 Turismo 

 

Segundo Turismo do Alentejo, ERT no seu Documento Estratégico Turismo do 

Alentejo 2014 – 2020, Análise da oferta e procura turística: 

o O Alentejo é a 2ª área regional com menor capacidade de oferta de 

alojamento turístico, representando apenas 4,6% do total de oferta 

nacional; no entanto, na última década verificou um crescimento médio 

anual superior à média nacional (5,9% vs. 2,5%) 

o A capacidade de alojamento no Alentejo registou um crescimento 

médio anual de 5,9% nos últimos 11 anos, alcançando as 13 729 camas 

em 2012, mais 855 camas do que em 2011 

o O Alentejo é a 3ª região que apresenta maior capacidade de oferta de 

alojamento TH e TER, representando 20% da oferta nacional; evidencia 

um grau de crescimento médio anual superior à média nacional (11,4% 

vs. 7,5%) 

Ainda segundo Turismo do Alentejo, ERT no seu Documento Estratégico 

Turismo do Alentejo 2014 – 2020, Visão, Prioridades Estratégicas e Eixos de 

Intervenção são os seguintes os seus objetivos quantitativos: 

o Meta de oferta: 17.500 camas em 2020, um incremento de 27% face a 

2012 (13.750 camas) representando um crescimento médio anual de 

3,0%, 

o Meta de procura: 1,9 milhões de dormidas em 2020, um incremento de 

63% face a 2012 (1,1 milhões de dormidas) representando um 

crescimento médio anual de 6,3% 
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 Vitivinicultura 

 

Em 2013, as exportações de vinho aumentam 2,4% e atingem 724,7 milhões €. 

Os dados preliminares das exportações de vinho registam em 2013 um novo 

crescimento das exportações, para o valor de 724,7 milhões de euros (+2,4%). O ano 

de 2012 tinha sido marcado por se ter ultrapassado, pela primeira vez, a marca dos 

700 milhões €, mas o sector mantém a dinâmica nas exportações e volta a crescer, 

pelo quarto ano consecutivo. 

Com um preço médio posicionado em 2,37 €/LT (+13,3%), a diminuição do 

volume exportado (-9,6%) impediu um maior crescimento. Em valor, o desempenho 

positivo manteve-se ao longo de todo o ano de 2013.  

As exportações para países terceiros prosseguiram em trajetória positiva, com 

crescimento no preço médio (+12,5%) que suavizou a quebra em volume (-6,3%), em 

grande medida devido à menor quantidade exportada para Angola. Mesmo assim, os 

países terceiros representaram quase 314 milhões € (+5,4%).  

No mercado da U.E., registou-se um aumento de 14,3% no preço médio, mas 

menores vendas para os mercados de França, Espanha e Alemanha, acabaram por ser 

decisivas para uma diminuição de 12,3% em volume, que levou a que o valor 

praticamente não se alterasse face a 2012, atingindo quase 411 milhões € (+0,3%) 

Por tipo de produto, os vinhos com denominação de origem, foram os únicos 

com crescimento positivo em valor, volume e preço médio, posicionando a categoria 

com um peso de 15,1% e 18,6% no volume e valor total exportado por Portugal. O 

Vinho do Porto, que representa 22,8% do volume e 43,6% do valor total, registou um 

aumento de 6,0% no preço médio, o que alavancou o crescimento do valor exportado.  

Vinho ultrapassa "sol e mar" como imagem do turismo português. 

Três em cada quatro especialistas internacionais do sector rejeitam a ideia de 

que a crise esteja a afetar negativamente a imagem do país enquanto destino turístico.  

O vinho (31%) é o produto mais associado à atividade turística em Portugal, 

superando pela primeira vez a clássica imagem de destino de "sol e mar" (17%), 
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mostra um inquérito realizado junto de uma centena de membros da Organização 

Mundial do Turismo, divulgado esta quinta-feira em Vila Nova de Gaia. Seguem-se 

nesta lista a História (16%), o Golfe (14%) e a Gastronomia (14%). 

Questionados sobre qual devia ser o produto ou ideia-chave para comunicar 

internacionalmente Portugal como destino turístico, este grupo de especialistas 

internacionais, provenientes de mais de 30 países e inquiridos entre dezembro e 

janeiro, voltou a apontar o vinho em primeiro lugar (35%). Só depois indicaram o "sol e 

mar" (20%), sendo que 15% aconselharam o país a apresentar-se ao mundo como um 

"destino seguro". 

O estudo "The Image of Portuguese Tourism", realizado pelo IPDT - Instituto de 

Turismo, mostra ainda que, à medida que os anos passam, o contexto de crise ameaça 

cada vez menos a imagem externa de Portugal. Em 2013, "apenas" 25% dos inquiridos 

referiram que o ambiente macroeconómico afeta negativamente a imagem do país 

como destino turístico, o que compara com a percentagem de 45% obtida no ano 

anterior. 

Numa escala de 0 a 10 (muito pobre a muito atrativo), 78% dos especialistas 

atribuiu uma classificação igual ou superior a 8 ao destino Portugal. A mesma 

classificação é atribuída por 88% dos membros do painel quando questionados sobre a 

sua experiência em terras lusas. 

 

 Olivicultura 

 

Com a colheita praticamente concluída, confirmam-se as previsões de um 

aumento significativo (+50%) da produção de azeitona para azeite, face à campanha 

anterior. A floração foi abundante e decorreu sem problemas, tendo as oliveiras 

apresentado uma carga de frutos muito razoável. O impacto das precipitações em 

fases cruciais do desenvolvimento do ciclo cultural favoreceu o calibre da azeitona, 

com a maior parte da produção a chegar à fase da colheita em boas condições 

sanitárias. 
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De referir que este resultado historicamente elevado (627 mil toneladas) 

resulta também da entrada em plena produção de áreas significativas de novos olivais 

intensivos. O crescimento do setor oleícola, em resultado do investimento privado e da 

opção estratégica de apoio e promoção da fileira, é uma evidência demonstrada pelo 

facto de a produção ter praticamente quadruplicado desde 2000, atingindo valores 

semelhantes aos da década de sessenta, que garantem a autossuficiência nacional do 

consumo deste produto basilar da dieta mediterrânica. 

 

Mais de 60% de toda a produção nacional de azeite está no Alentejo. 

As vendas de azeite português no estrangeiro já valem 224 milhões de euros e 

subiram 15% nos primeiros onze meses de 2012. Os dados do Eurostat, compilados 

pela Casa do Azeite (Associação do Azeite de Portugal) mostram os bons resultados do 

sector, que também conseguiu aumentar o volume de exportações em 25% entre 

janeiro e novembro. 

 Agricultura 

 

As oportunidades do mundo rural estão a atrair agricultores e a fazer nascer 

novos negócios, desta vez focados nas vendas internacionais. O sector agroalimentar 

está melhor do que nunca em termos de exportações. Entre 2005 e 2012 as 

exportações (incluem desde animais vivos a bebidas) cresceram 95% em valor, de 

2.470.795 euros para 4.810.251 euros. Dados compilados pela AICEP, Agência para o 

investimento e Comércio Externo de Portugal, mostram que foi nos produtos agrícolas 

que a maior subida se verificou nos últimos sete anos (108%), ainda que nos bens 

alimentares as exportações tenham crescido uns expressivos 98%. 

O Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar defende 

que a evolução dos últimos anos explica-se não só pela renovação na agricultura, mais 

competitiva, moderna, vocacionada para a qualidade e não apenas para um público 

nacional, mas também pela nova preparação dos agricultores e dos jovens agricultores 

que começam a ver o mercado numa perspetiva mais global. 
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 Produção de energias alternativas e renováveis 

O advento da economia do baixo carbono constitui uma oportunidade que o 

Alentejo não pode enjeitar. Deve-se ter presente dois factos. Por um lado, o objetivo 

de aumentar a quota da produção de energia renovável para 31% da produção de 

energia total, até 2020, é obrigatório para Portugal. Por outro lado, os países que 

atingirem a sua quota de produção de energias renováveis podem vender os excessos 

aos outros países europeus. O Alentejo, em virtude das suas condições naturais e 

aproveitando os recursos de que já dispõe, pode assumir uma posição de liderança 

neste processo por duas vias: pela via da produção de biocombustíveis e pela via da 

produção de energia solar. 

A Europa impõe condições à produção de energias renováveis. No caso do 

sector dos transportes, 10% dos combustíveis utilizados devem ser substituídos por 

combustíveis de origem renovável, entre os quais estão os biocombustíveis. Mas só 

serão considerados para a meta dos 10%, os biocombustíveis que cumpram os critérios 

de sustentabilidade, isto é, cuja cultura não prejudique a biodiversidade e não compita 

com a produção de alimentos. 

Ora o Alentejo pode satisfazer estes critérios sem grande dificuldade. O 

Alentejo tem território agrícola, tem água e tem condições climatéricas, que permitem 

o desenvolvimento de uma agricultura inovadora e potenciadora, simultaneamente, 

da segurança energética e da segurança alimentar do país. 

Quanto à energia solar o Alentejo tem um enorme potencial renovável, o maior 

potencial de energia solar da Europa. Além disso dispõe de muito espaço, condição 

essencial para as grandes centrais solares. 
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 Apoios públicos 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) ao assumir como grande 

desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o 

conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis 

elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de 

qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, 

bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas. 

Através das suas Agendas Operacionais Temáticas importantes apoios têm sido 

postos ao dispor das empresas, particularmente no que respeita à Formação, à 

Internacionalização, à Qualificação e Certificação. 

Mais, a Versão de Trabalho de 19.02.2014 de Portugal 2020 – Proposta de 

Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização refere, “…Com base 

no diagnóstico realizado, pode-se estruturar os principais constrangimentos à melhoria 

da competitividade da economia portuguesa e do desempenho das atividades 

produtoras de bens e serviços mais expostos à concorrência internacional, em torno 

de três grandes domínios de constrangimentos: i) o perfil de especialização produtiva, 

quer por insuficiente relevância das atividades produtoras de bens e serviços 

transacionáveis e internacionalizáveis, quer pela baixa intensidade de inovação, 

tecnologia e conhecimento do tecido produtivo; ii) as competências e estratégias das 

PME, decorrentes de fragilidades ao nível da qualificação de empregadores e 

empregados e da reduzida propensão para a adoção de estratégias de negócio mais 

sofisticadas; e iii) as condições de contexto à atividade empresarial, com destaque para 

as condições de financiamento das empresas, para os custos e tempos de transporte 

acrescidos dada a distância aos principais destinos de exportação e para os custos 

públicos de contexto resultantes do funcionamento da Administração Pública.” 

Acrescentando “…Não obstante os resultados alcançados na superação destes 

constrangimentos nos últimos anos, … é necessário persistir em políticas públicas 

ativas e focadas, alargando a base de efeitos e resultados...” e sintetizando os 
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principais constrangimentos e desafios associados a estas 3 dimensões de que, entre 

muitos outros se realçam: 

 “Promover a internacionalização e a competitividade das atividades primárias, 

induzindo uma maior incorporação de valor acrescentado nacional e uma maior 

cooperação empresarial em matéria de produção, desenvolvimento tecnológico e 

comercialização em cadeias de atividades económicas mais qualificadas e melhor 

organizadas”; 

 “Continuar a apostar no alargamento da base exportadora, na diversificação dos 

mercados e na valorização da imagem de Portugal como produtor e exportador de 

conhecimento e inovação”; 

 “Aumentar a incorporação de fatores dinâmicos de competitividade na produção 

nacional;” 

 “Promover a capacitação das PME para o prosseguimento de estratégias de 

negócio mais avançadas”; 

 “Reforçar as ações de divulgação e disseminação de conhecimento visando a 

demonstração de boas práticas e a adoção de estratégias e práticas inovadoras”; 

 Reforçar a cooperação e a integração das PME em redes de conhecimento”; 

 “Promover a formação dos ativos em contexto empresarial para a reorganização 

e melhoria das capacidades de gestão das PME (adaptabilidade dos trabalhadores e 

das empresas)”; 

 “Desenvolver lógicas virtuosas de eficiência coletiva e de reforço da 

clusterização, visando a modernização e inovação das PME”; 

 “Estimular a consolidação do tecido empresarial, através de fusões, aquisições 

e/ou alianças estratégicas, reforçando os ganhos de massa crítica e partilhando 

riscos e custos nos esforços de promoção da internacionalização e da 

competitividade”. 

 

De forma resumida, constituem-se como principais OPORTUNIDADES: 
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 Recuperação económica à escala global, na União Europeia e nos Países da 

Área do Euro. 

 Ainda que tímidos e frágeis, a economia nacional apresenta recuperação nos 

seus principais indicadores. 

 Exportações nacionais de bens e serviços com comportamento positivo. 

 Porto de águas profundas de Sines e sua inserção no comércio mundial. 

 Aeroporto de Beja com aproveitamento para fins económicos, incluindo o 

potencial para indústrias aeronáuticas. 

 A centralidade de Évora e a sua condição de Património da Humanidade. 

 Presença em Évora do 3º maior construtor mundial de aviões, a Embraer e a 

criação de um centro de engenharia e tecnologia para o desenvolvimento de peças 

e estruturas em materiais compósitos. 

 Potencial de desenvolvimento de um polo industrial aeronáutico Évora/Beja. 

 Expansão significativa do regadio. 

 Modernização e crescimento do sector agroflorestal. 

 Expansão da área florestal. 

 Expansão do mercado das rochas ornamentais. 

 Crescente interesse por atividades de lazer e contacto com a natureza. 

 Património natural, histórico, cultural, gastronómico favorável à afirmação de 

produtos turísticos complementares. 

 Progressão do turismo na região: “O Alentejo está na moda”. 

 Vitivinicultura e olivicultura em crescendo de qualidade e sua vocação e 

capacidade exportadora. 

 Reconhecimento pela EU da importância do meio rural. 

 Condições muito favoráveis à produção de energias alternativas e renováveis e 

utilização de rede de gás natural. 

 Participação em redes de Universidades, Cidades, Empresas e inovação. 

 Desenvolvimento das redes de telecomunicações e das tecnologias de 

informação. 

 Disponibilidade de instrumentos de planeamento e ordenamento do Território. 



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 66 

 Apoios públicos à Formação, Internacionalização, Qualificação e Certificação. 

AMEAÇAS 

Enquadramento  

 Economia Portuguesa 

 

Enfrentando ainda um vasto conjunto de desafios e defrontando-se com sérias 

e preocupantes ameaças, são ainda tímidos e frágeis os sinais de recuperação da 

economia nacional. 

 

 Exportações 

 

Analisando com maior detalhe os números disponibilizados pelo INE, há 

indicadores que lançam sinais de alerta que não podem nem devem ser ignorados, o 

mais importante dos quais é o facto de um único produto, exportado quase na 

totalidade por uma única empresa, ter sido responsável por mais de metade da taxa de 

crescimento das exportações registada em 2013. A venda de combustíveis refinado 

para o estrangeiro aumentou 31,7% face a 2012, fazendo deste produto o segundo 

mais vendido a seguir à maquinaria e ultrapassando o sector automóvel, cujas vendas 

para o exterior caíram 5% 

 

 Porto de águas profundas de Sines 

 

o A propósito das expectativas criadas pelo alargamento do Canal do 

Panamá, devemos ter presente que, o mesmo só permitirá acolher 

navios porta contentores de capacidade máxima até 12.000 TEU’s, 

podendo acontecer que, fruto do desenvolvimento da frota mundial de 

contentores, cada vez sejam mais os navios de capacidade acima desta, 

que escalarão Sines, no futuro. Ou mesmo, verificar outras premissas 

associadas ao comércio mundial e às suas tendências, mesmo o 
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benefício imediato que terá nas trocas com economias regionais 

americanas mas que só a médio/longo prazo sejam visíveis os benefícios 

trazidos a Sines e a mercados mais distantes, apoiados no chamado 

round of the world. Rota, esta, à volta do mundo feita com recurso a 

grandes navios, carregados como convém, pois resulta numa grande 

preocupação os 30% de custos associados a contentores vazios, 

suportados pelas linhas de navegação na sua conta de exploração. 

o Sendo uma real oportunidade, há muito trabalho a fazer, desde logo 

melhorar a competitividade associada a este tráfego, que será 

essencialmente de transhipment, permanecendo atentos ao que se 

passa noutros terminais congéneres já existentes (Valência, Algeciras, 

Tânger, Felixstowe) ou anunciados (Praia da Vitória/Açores), também de 

águas profundas, capazes de receber navios de última geração, 

nomeadamente os chamados Triple-E, com capacidade de 18.000 TEU’s. 

o A não esquecer a importância de se valorizar outros requisitos de 

competitividade, que vão muito além de ser “um porto de águas 

profundas”, pois os desenvolvimentos no tamanho e capacidade 

parecem não acompanhar a exigência de maior calado dos navios. (É 

boa nota, saber que este navio de 18.000 TEU’s necessita de uma 

profundidade de 14,5 m). 

o Não será de somenos recomendável que consiga o concurso de outras 

linhas de navegação numa estratégia de oferta diversificada, tão 

importante na formação dos preços, numa economia dinâmica e 

concorrencial. 

 

 Ligações rodoviárias IP8 e IP2 

O IP2 constitui o eixo de ligação Norte/Sul enquanto o IP8 seria uma via rápida 

que atravessaria transversalmente o Alentejo fazendo a ligação Sines, Ferreira do 

Alentejo, Beja, para no futuro se estender até Vila Verde de Ficalho e Rosal de la 

Frontera/Espanha. Este eixo rodoviário foi considerado de grande importância 
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estratégica para a promoção do desenvolvimento económico-social da região 

potenciando o efeito indutor que poderia ser proporcionado pelos três projetos 

estruturantes em curso na região - Porto de Sines, Aeroporto de Beja e Alqueva e 

porque a autoestrada de Lisboa ao Algarve tem acesso a aproximadamente 50 km de 

Beja, sendo que esta deveria ser realizada em autoestrada ou então ser feita uma 

melhoria da rodovia. 

Acontece que, estas infraestruturas rodoviárias têm os seus trabalhos 

interrompidos e sem qualquer calendário quanto ao seu recomeço, se tal se vier a 

concretizar 

 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 

Para além de projetos turísticos a que, em tempo, foi atribuída a classificação 

PIN, estão em stand-by ou foram mesmo abandonados, continuam na ordem do dia as 

questões ambientais e de sustentabilidade. 

Segundo o Jornal Arquitectos, número 248, Set/Dez 2013, “…Hoje, a viagem 

aos resorts do Alqueva é uma experiência inquietante. Há um futuro prometido do 

qual, paradoxalmente, parece termos conseguido escapar (à custa da crise financeira), 

e são mais as dúvidas do que as certezas. Só ao desenhar o mapa dos resorts-fantasma 

programados para povoar o território do Alqueva, e ao sistematizar informação 

quantitativa, é que se tem a noção do que está em causa e se percebe o impacto que 

esta constelação de projetos aspira a ter na paisagem...” 

 

 Caia 

Em 2010, num quadro de reduções drásticas decorrente da crise financeira 

alguns dos investimentos previstos foram cancelados ou adiados, mantendo-se, no 

entanto, as intenções de localização de uma plataforma logística em Elvas (área total 

de 60 ha) na Herdade da Comenda (terreno público) e da linha do comboio de alta 

velocidade, com a estação de passageiros em Badajoz e de mercadorias em Elvas. Já a 
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euforia em torno da perspetiva dos investimentos locais nas atividades de logística e 

afins, aparentemente, esmoreceu. 

A plataforma logística de Badajoz é uma séria ameaça. Desconhecemos se 

ainda existe espaço para negociar o desenvolvimento de uma plataforma 

transfronteiriça internacional com ganhos mútuos. Esta solução apresentaria como 

principais vantagens o financiamento da União Europeia em condições mais favoráveis 

e a forte imagem de marca associada a uma plataforma internacional. 

 De forma resumida, constituem-se como principais AMEAÇAS: 

 Desertificação do meio rural e da região. 

 Perda de vitalidade do meio rural com a consequente perda de atrativos 

turísticos. 

 Descaracterização da imagem das cidades e aglomerados urbanos. 

 Custos elevados nas intervenções ambientais e na recuperação do património 

histórico edificado. 

 Agravamento dos níveis de acessibilidade nas áreas territoriais mais afastadas 

dos principais eixos rodoviários. 

 Envelhecimento da população residente. 

 Condições para a conflitualidade e instabilidade social. 

 Redução do consumo das empresas. 

 Retração do consumo privado. 

 Eventual aumento dos custos energéticos. 

 Eventual apreciação do Euro face ao Dólar. 

 Financiamento bancário e custos do financiamento. 

 Dinamismo económico da região Alentejo. 

 Eventual perda de competitividade de produções tradicionais, por exemplo o 

turismo. 
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PONTOS FORTES 

 O Alentejo encontra nos seus patrimónios, natural, cultural, histórico e 

gastronómico, na sua identidade e carácter e nos seus recursos endógenos as suas 

principais forças.  

 Património natural e cultural de importância mundial classificados e áreas 

protegidas. 

 Forte identidade cultural. 

 Localização geográfica privilegiada. 

 Acessos rodoviários ao exterior. 

 Razoável cobertura da rede viária principal. 

 Afirmação e níveis de desenvolvimento das cidades médias, Évora, Beja e 

Portalegre. 

 Elevada ligação da população residente à região, normalmente associada à 

grande riqueza das tradições. 

 Existência de instituições de ensino superior, tecnológicas e de investigação. 

 Existência de organizações de apoio técnico-empresarial. 

 Subsectores com produtos competitivos e de excelente qualidade – vinho, azeite, 

hortofrutícolas, moagem, queijo, enchidos de porco, derivados da cortiça e 

capacidade de desenvolvimento e de surgimento de novos produtos. 

 Significativo saber fazer na indústria extrativa de rochas ornamentais e na 

exploração de pirites. 

 Existência de espaços infraestruturados para atração de investimento produtivo 

e atividades logísticas. 

 Gestores de topo com experiência, qualificações e formação. 

 Crescente atenção pela função comercial e marketing. 

 Alguns subsectores com elevado investimento em equipamento de base 

produtiva, tecnológica e industrial. 

 Aumento do nível de mecanização. 

 Recurso a ações de formação para os Colaboradores. 
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 Em alguns casos (poucos ainda), recurso a empresas especializadas em imagem, 

comunicação e estudos de mercado. 

 Alguma promoção, interna e externa. 

 Algumas empresas com experiência em exportação. 

 Algum controlo de gestão, análises financeiras e estudos evolutivos dos 

balanços e demonstrações de resultados. 

PONTOS FRACOS 

 As principais fragilidades do Alentejo, invariavelmente, estão associadas à 

interioridade de uma parte significativa do seu território, ao envelhecimento da sua 

população e à desertificação do seu território, ao seu fraco dinamismo económico e à 

produtividade. 

 Dicotomia entre as condições proporcionadas pelos IP e IC e as vias de nível 

intermédio. 

 Falta de plataformas intermodais. 

 Despovoamento e abandono de algumas áreas rurais. 

 Insuficiência de equipamentos de acesso à cultura e fruição de tempos livres. 

 Condições edafo-climáticas limitativas de determinadas práticas agrícolas. 

 Ainda insuficiente aposta na diversificação e na multifuncionalidade da 

agricultura e no aproveitamento das condições de paisagem e qualidade ambiental. 

 Alguns sistemas produtivos, muito sensíveis às medidas de políticas agrícolas, 

internas e externas. 

 Ocupação florestal ainda abaixo do possível. 

 Carências na estruturação das fileiras agroflorestais. 

 Subutilização de parques e zonas industriais e outras estruturas e 

equipamentos tecnológicos. 

 Fragilidade do tecido industrial e ainda diminuta propensão para a inovação e 

internacionalização que sendo objetivos muitas vezes pronunciados, todavia não 

são acompanhados pelos compromissos respetivos. 
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 Alguma debilidade estrutural do tecido empresarial com impacto negativo na 

sua capacidade de modernização e afirmação competitiva. 

 Fraco nível de cooperação empresarial e inexistência de uma cultura de 

cooperação entre as empresas. 

 Insuficiente cooperação das atividades de I&D com o tecido empresarial. 

 Por vezes, recursos humanos pouco qualificados e envelhecidos. 

 Alguma dificuldade na articulação das estruturas de formação profissional com 

as empresas. 

 Escassez de massa crítica nos planos demográfico e económico; baixa dimensão 

empresarial. 

 Base económica regional ainda com fraca expressão de atividades ligadas a 

bens transacionáveis. 

 Recursos humanos disponíveis com alguma debilidade qualitativa. 

 Processo de decisão fortemente centralizado nos gestores de topo. 

 Níveis de comunicação interna abaixo de exigível. 

 Fraca importância atribuída à planificação para o desenvolvimento das 

atividades e sua orçamentação. 

 Quase total inexistência de plano estratégico formal. 

 Estratégias de comunicação e ferramentas de comunicação com o mercado. 

 Forte concentração no mercado nacional. 

 Nível de experiência nos processos de internacionalização abaixo do desejável. 

 Dependência de capitais alheios (sistemas de incentivos e banca) no 

financiamento dos investimentos. 

 Um número significativo de empresas não possui contabilidade analítica. 

 Um número significativo de empresas não possui ferramentas específicas de 

apoio à gestão e ao seu controlo. 

 

 

  



          
 

Diagnóstico Empresarial  Pág. 73 

ANÁLISE SWOT 

PROJETO ALENTEJO 2015 EXPORTAR + 

OPORTUNIDADES/AMEAÇAS 

 Logicamente, as oportunidades e as ameaças que se identificam para o Projeto 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, estão totalmente alinhadas com as oportunidades e as 

ameaças identificadas para a Região Alentejo. 

 Porém, ainda que em fase de proposta, não se pode deixar de relevar alguns 

aspetos muito importantes do PORTUGAL 2020 – Proposta de Programa Operacional 

da Competitividade e Internacionalização, na sua versão de trabalho de 19 de 

Fevereiro de 2014, nomeadamente quando se refere e passamos a transcrever: 

“… 

 A programação do “Portugal 2020” foi estruturada tendo por base 4 domínios 

temáticos – Competitividade e Internacionalização, Inclusão Social e Emprego, Capital 

Humano, e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – e 2 domínios 

transversais – Reforma da Administração Pública e Territorialização das intervenções. 

O presente Programa Operacional (PO) reporta à prioridade temática 

“Competitividade e Internacionalização”, a qual será implementada conjuntamente e 

de forma coerente ao nível do PO Temático e dos PO Regionais. 

 A estratégia implícita neste domínio temático encontra-se ancorada no 

compromisso político assumido na “Estratégia de Fomento Industrial para o 

Crescimento e Emprego 2014-2020”, aprovado em Conselho de Ministros em 

novembro de 2013. Esta estratégia tem como objetivo agregador atingir um 

crescimento sustentável da economia portuguesa em torno dos 1,5% em 2015, criando 

condições para que este valor seja claramente superado em 2020, assente nos 

seguintes pressupostos e metas: 
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… 

 Exportação: orientar o crescimento das empresas portuguesas para os mercados 

externos e reforçar o nível de incorporação nacional nas exportações (aumentando 

para 45% o peso das exportações no PIB em 2015 e situando-se acima dos 52% em 

2020). 

… 

 Neste contexto, os incentivos diretos ao investimento cofinanciados pelos 

fundos comunitários, bem como os apoios no domínio do capital de risco e outros 

instrumentos financeiros de apoio ao reforço de capital próprio e ao financiamento 

das empresas, deverão contribuir para o desenvolvimento de uma relação virtuosa 

entre o reforço de competências nas empresas (em particular, nas PME), a inovação 

(de produtos, processos, formas de organização e comercialização) e a 

internacionalização das atividades (em particular, das exportações). 

…” 

 Ora o Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, na sua Memória Descritiva e Plano 

de Ação refere: 

 “…tem como objetivo central aumentar o número de empresas exportadoras e 

o volume de negócios internacional da região…” 

 “…Intervenção de base sectorial/fileira económica onde serão aplicados os 

princípios da Smart Specialization, nomeadamente a definição de uma 

estratégia de concentração e especialização empresarial assente numa visão 

global dos mercados e das cadeias de valor, para promover a 

internacionalização das PME da área de intervenção do projeto…” 

 “…procura posicionar-se como um canal para desenvolver oportunidades de 

internacionalização das empresas da região, e assim promovê-la no quadro 

global da contribuição para o desempenho externo da economia portuguesa…” 
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 É pois evidente haver consistência e consonância entre o Projeto ALENTEJO 2015 

EXPORTAR + e os apoios que poderão vir a ser disponibilizados pelo PORTUGAL 2020, 

ou seja, o que for desenhado e implementado nas empresas participantes através do 

Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, poderá vir a ser desenvolvido e complementado 

no PORTUGAL 2020, se for caso disso e as empresas assim o entenderem. 

PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS 

 No geral, constata-se, igualmente, a existência de alinhamento dos pontos fortes 

do Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + com os pontos fortes da Região Alentejo, 

havendo no entanto alguns aspetos a destacar e onde o Projeto pode capitalizar, 

sendo que, no que respeita aos pontos fracos, para além dos que se indicam para a 

Região Alentejo, haverá que evidenciar algumas outras fragilidades das empresas 

participantes no Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +. 

 Assim, da análise do perfil exportador das empresas do Projeto ALENTEJO 2015 

EXPORTAR + resulta, no que concerne aos pontos fortes: 

 Um terço das empresas participantes é de pequena e média dimensão. 

 A esmagadora maioria das empresas tem um início de atividade superior a 3 

anos. 

 Mais de 80% das empresas aderentes são sociedades por quotas ou sociedades 

anónimas. 

 Empresas com marca própria. 

 Múltiplos sectores de atividade, indústria e serviços, com predominância de 

empresas dos sectores do turismo e agroalimentar, sectores de atividade com 

indiscutível vocação exportadora. 

 A qualidade é identificada como o principal fator de competitividade 

empresarial, numa perspetiva de internacionalização. 

 Cerca de metade das empresas participantes têm alguma experiência, 

enquanto exportadoras. 
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 É notória a aposta na internacionalização para países pertencentes ao espaço 

europeu por questões de proximidade geográfica e/ou movimentos 

emigratórios. 

 Enquanto mercados alvo, verifica-se uma aposta em novos mercados de 

atuação, fora do espaço europeu. 

 E quanto aos seus pontos fracos: 

 O número de empresas aderentes ao projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, fica 

claramente abaixo da expectativa inicial. 

 A maioria das empresas aderentes, dois terços, são Microempresas, 

empregando apenas, em média, 3 colaboradores. 

 Apenas uma minoria tem a sua marca registada. 

 A importância da flexibilidade às exigências do cliente ou do mercado e o 

design do produto ou da embalagem são ainda identificados por um baixo 

número de empresas como fator de competitividade empresarial, numa 

perspetiva de internacionalização. 

 Mais de metade das empresas nunca exportou. 

 O mercado interno representa ainda, em média, dois terços do volume de 

negócios da totalidade das empresas aderentes ao Projeto. 

 É ainda significativo o número das empresas que não têm conhecimento dos 

Sistemas de Incentivo à Internacionalização vigentes, sendo igualmente 

reduzido o número das empresas que a eles já recorreram. 

 Uma das áreas operacionais com maior necessidade de melhoria está 

relacionada com os Recursos Humanos e a sua experiência em comércio 

internacional, assim como, o domínio de outros idiomas.   
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5 IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS FILEIRAS COM MAIOR 

POTENCIAL EXPORTADOR 
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5 Identificação e caraterização das fileiras com maior 

potencial exportador 

 As empresas analisadas no âmbito do Projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + 

podem ser divididas por vários grandes grupos setoriais ou complementares entre si. 

Desta forma, foram consideradas empresas na área do Turismo, nomeadamente na 

Hotelaria e Restauração, empresas que produzem e/ou comercializam produtos 

alimentares de origem vegetal e de origem animal, empresas de vários setores 

industriais, da Construção Civil e Obras Públicas e empresas que prestam Serviços nas 

mais variadas áreas. 

O setor do Turismo, segundo dados do Banco de Portugal, é o maior exportador 

a nível nacional, representando cerca de 9,5 % do PIB, com um crescimento de cerca 

de 7,5% em 2013, ultrapassando os 9,2 mil milhões de euros em volume de 

exportações totais. 

 Segundo o Turismo do Alentejo, no seu Documento Estratégico Turismo do 

Alentejo 2014 – 2020, apesar de o Alentejo ser a 2ª área regional com menor 

capacidade de oferta de alojamento turístico, representando apenas 4,6% do total de 

oferta nacional, registou na última década um crescimento médio anual superior à 

média nacional (5,9% vs. 2,5%). Por outro lado, o Alentejo é a 3ª região que apresenta 

maior capacidade de oferta de alojamento TH e TER, representando 20% da oferta 

nacional e com um crescimento médio anual superior à média nacional (11,4% vs. 

7,5%). 

Os objetivos quantitativos para o setor do Turismo da Região são ambiciosos, 

isto é, pretende-se um crescimento de 27% de 2012 a 2020, do lado da oferta e a nível 

da procura, um incremento de 63% face a 2012 (de 1,1 milhões de dormidas para 1,9 

milhões de dormidas em 2020). 

A importância do setor do Turismo como prioridade nacional e regional, o 

Património natural, histórico, gastronómico e cultural de importância mundial do 
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Alentejo, e a sua localização geográfica privilegiada, com áreas classificadas e 

protegidas, fazem desta fileira um dos pilares estratégicos deste projeto. 

 O Setor Agrícola e a sua evolução nos últimos anos para um perfil mais 

competitivo, moderno e vocacionado para a qualidade e diferenciação dos seus 

produtos, assente numa perspetiva mais global e focado nas vendas para o exterior. 

Segundo dados compilados pela Agência para o investimento e Comércio Externo de 

Portugal (AICEP), mostram que nos últimos sete anos, produtos agrícolas registaram a 

maior subida a nível de exportação (108%). 

 O setor vinícola registou em 2013 um crescimento de 2,4%, para o valor de 724,7 

milhões de euros e pela primeira vez ultrapassa a marca dos 700 milhões €. Por outro 

lado, o Vinho é um dos produtos mais associados à atividade turística em Portugal, 

superando pela primeira vez a clássica imagem de destino de "Sol e Mar", mostra um 

inquérito realizado junto de uma centena de membros da Organização Mundial do 

Turismo (dados do Fórum Internacional do Turismo – FIT´ 2014). 

 O crescimento do setor Oleícola, em resultado do investimento privado e da 

opção estratégica nacional de apoio e promoção é uma evidência, demonstrada pelo 

facto de a produção ter praticamente quadruplicado desde 2000 até 2010, segundo os 

dados do Eurostat de 2012.  

 Mais de 60% de toda a produção nacional de azeite está no Alentejo.  

 Relativamente aos lacticínios portugueses, segundo dados publicados em 

Portugal Excecional – Estratégia de Internacionalização do Setor Agroalimentar (2012), 

dos 27 países da União Europeia, Portugal é o país que mais exporta queijos de 

elevado valor acrescentado para países terceiros. 

 Em resumo, a elevada qualidade e competitividade dos produtos agrícolas como 

o Vinho, o Azeite e os Queijos estão na base do seu cariz exportador. Por outro lado, 

estes produtos juntamente com as carnes/enchidos devem ser considerados para 
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comunicar internacionalmente Portugal como destino turístico, com uma gastronomia 

de classe mundial. 

 Após uma análise pormenorizada das empresas envolvidas no Projeto e dos 

setores acima designados, consideramos que as fileiras com maior representatividade 

e maior potencial de interdependência para atuação conjunta nos mercados externos 

são as seguintes: 

 - Fileira do Turismo: Hotelaria e Restauração; 

 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem vegetal; 

 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem animal. 

 Em seguida, vão ser analisadas as 3 fileiras individualmente para melhor 

evidência e perceção da correlação entre as empresas de cada fileira e os seus 

objetivos de internacionalização. De referir que as empresas mencionadas neste 

Relatório foram as que responderam ao questionário aplicado no âmbito do projeto 

ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, no entanto os grupos de empresas constituintes de cada 

fileira não se encontra fechado, podendo sempre cada grupo ser aumentado com 

adesões de empresas que desenvolvam a sua atividade no âmbito das fileiras em 

questão e que se localizem na área de intervenção do projeto. 

5.1 Fileira Turismo – Hotelaria e Restauração 

 Na fileira do Turismo estão representadas empresas da Região do Alentejo nos 

ramos da Hotelaria, serviços associados e Restauração (cf. tabela 11).  
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Tabela 11 - Fileira Turismo: Hotelaria e Restauração 

Alentejo Marmoris Hotel & 
Spa 

Alojamento, spa e restauração Vila Viçosa 

Ana Carvalho Pereira Alojamento em espaço rural Campo Maior 

Com Alma Hotelaria e 
Turismo 

Hotel de Charme Évora 

Hotel Monte Filipe Hotelaria e restauração Alpalhão 

Hotel São João de Deus Hotelaria Portalegre 

JB Sociedade Imobiliária Alojamento e restauração Beja 

Mundo Salgueiro 
Produção de vinhos e alojamento em espaço 
rural 

Esperança 

Pensão Residencial Santa 
Bárbara 

Hotelaria e restauração Beja 

Quinta do Barrieiro 
Unipessoal 

Alojamento, residência de artistas e 
workshops artísticos. 

Marvão 

Serrano Mira Vinhos e enoturismo Estremoz 

Solar da Portela Hotelaria, Eventos, catering, restauração Almodôvar 

 No total das 11 empresas que atualmente constituem a fileira do Turismo – 

Hotelaria e Restauração, 7 empresas já têm clientes provenientes de outros países: 

Alentejo Marmoris Hotel & Spa, Com Alma Hotelaria e Turismo, Hotel São João de 

Deus, JB Sociedade Imobiliária, Pensão Residencial Santa Bárbara, Quinta do Barrieiro 

e Serrano Mira. Em termos de países de proveniência dos clientes destas empresas 

assumem maior destaque o Brasil, a China, a Alemanha, a Espanha e os EUA. 

 Relativamente aos países-alvo a considerar em futuras ações de 

marketing/comercial internacional, são apontados os mercados da Rússia e dos países 

escandinavos, nomeadamente a Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. 
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 Se considerarmos os principais canais de exportação pretendidos pelas empresas 

integrantes desta fileira, verificamos que o objetivo principal é identificar potenciais 

clientes e participar em feiras ou certames internacionais. 

 Uma análise dos fatores de maior competitividade permite-nos concluir que a 

Qualidade, a Localização, o Preço e o cumprimento dos prazos, estão no topo dos 

fatores apontados pelos empresários. Por outro lado, em termos de áreas com 

necessidade de melhoria, assumem particular destaque as seguintes: recursos 

humanos com experiência em comércio internacional, domínio de outras línguas e 

apoio jurídico/legal e fiscal. 

 Segundo o PENT (Plano Estratégico Nacional de Turismo), o desenvolvimento 

turístico do Alentejo deverá assentar nos produtos estratégicos com as seguintes 

designações: Touring Cultural e Paisagístico e Circuitos Turísticos; Turismo Natureza e 

Turismo Náutico; Gastronomia e Vinhos; Sol e Mar; Turismo Residencial e Resorts 

Integrados; Turismo de Saúde, City Break, Golfe e Turismo de Negócios. 

 Ao abrigo deste Programa são identificados alguns mercados externos que 

deverão ser alvo de intervenções promocionais.  

Em relação ao Alentejo podemos dividir os mercados-alvo em 3 categorias, ou 

seja, para além dos mercados de importância estratégica para o Alentejo – Espanha, 

Reino Unido, Alemanha e França, serão ainda abrangidos mercados em 

desenvolvimento, nomeadamente o Brasil, os países da Benelux (Bélgica, Países Baixos 

e Luxemburgo) e os mercados de diversificação como a Irlanda, Rússia, Dinamarca, 

Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, EUA, Canadá, Áustria, Dubai (Emiratos Árabes 

Unidos) e China. 

 Na nossa análise consideramos que o Brasil, a China, a Rússia, os EUA, a 

Escandinávia (Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega), a Alemanha, o Reino Unido são 

os mercados-alvo a considerar na nossa abordagem às empresas, quer no alinhamento 

do Plano Estratégico, quer tendo em conta os mercados referidos pelas empresas. 
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Contudo esta terá que ser uma ação consertada com as empresas que constituem esta 

fileira no projeto. 
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5.2 Fileira Agroalimentar: Produtos de Origem Vegetal 

 Nesta fileira Agroalimentar estão representadas empresas nos ramos da 

Produção e Comercialização de produtos de origem vegetal da Região do Alentejo (cf. 

tabela 12), com particular destaque para os Vinhos e Azeites.  

Tabela 12 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem vegetal 

Albornoas Brancas Olivicultura – Azeite Beja 

Amaro Camões 
Vitivinicultura e comercialização de Vinho e 
Azeite 

Estremoz 

António Rodrigues Pereira 
Produção e transformação de produtos 
agrícolas - azeitona de conserva 

Vale de Seda 
Fronteira 

Apotheca Natura 
Comércio de produtos alimentares e 
dietéticos, saúde e consultas de nutrição 

Évora 

Cachola e Muacho 
Produção e comercialização de batatas fritas, 
frutos secos e azeitonas. 

Campo Maior 

Cactusextractus 
Produção e comercialização de óleo de 
sementes e polpa de figo da Índia. 

Évora 

Casa Agrícola Fernandes de 
Moura 

Vitivinicultura - Produção de Vinhos Monforte 

CEVRM 
Consultoria - Ervas aromáticas e mel MPB e 
óleos essenciais 

Almodôvar 

Chá-Bravo 
Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 

Cooperativa agrícola de 
Vidigueira 

Azeite Vidigueira 

Dimfarm Olivicultura - Azeite virgem extra Serpa 

Dourado Distribuição Vitivinicultura- Vinho e outras bebidas Évora 

Gonçalo Aires de Sá da 
Bandeira 

Vinhos Crato 

Herdade do Carvalhal Produção de Vinhos Urra 

Hugo Martins Alves dos Reis 
Produção e comercialização de plantas 
aromáticas e medicinais. 

Évora 
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Interguadiana - Comércio de 
produtos congelados 

Comércio de Produtos Alimentares - vinho Beja 

Melaria Flôr do Rosmaninho Apicultura - Mel 
S. Sebastião 
dos Carros 

Manuel Mendes Pereira Azeite 
Vale de Seda 
Fronteira 

Pais & Rebelo Comércio de Azeite DOP Norte Alentejano Cano 

Pimensor 
Produção e comercialização de 
temperos/molhos. 

Ponte de Sôr 

Policarpo & Varejão 
Comércio de produtos alimentares: 
biscoitos/licores/chocolates  

Évora 

Sabores Apurados 
Produção de Azeite e outros produtos 
alimentares 

Ponte de Sôr 

Sabores da Ponte 
Produção e comercialização de produtos 
tradicionais - licores, doces, mel, geleias. 

Ponte de Sôr 

Sabores Santa Clara - 
produtos tradicionais 

Produção e comercialização de rebuçados de 
ovo, licores, xaropes de refresco e bolachas. 

Portalegre 

Sociedade agrícola e 
vitivinícola Pereira 

Vinho e produção de azeitona 
Vale de Seda 
Fronteira 

Sociedade franco alentejana 
de bio-olivicultura 

Azeite, azeitona e vinho 
Courela do 
Zambujeiro 

Terrius - Agrupamento de 
produtores, CRL 

Comércio agroalimentar - Conservas de 
pimento, cogumelos e tomate 

Portagem 
Marvão 

Vale da Rosa - Sociedade 
Agrícola 

Comercialização de uvas de mesa 
Ferreira do 
Alentejo 

Vitorino Augusto Martins 
Comercialização de cafés - Café torrado a 
lenha 

Prado - 
Marvão 

  

 No total das 29 empresas que atualmente constituem a fileira Agroalimentar – 

produtos de origem vegetal, 16 empresas já têm clientes provenientes de outros 

países: Hugo Alves dos Reis (100%), Albornoas Brancas (50%), Interguadiana (37%), 

Sabores Apurados (35%), Vale da Rosa (30%), Cooperativa Agrícola de Vidigueira 

(28,5%), Gonçalo de Sá da Bandeira (20%), Policarpo & Varejão (15%), Manuel Mendes 

Pereira (10%), Herdade do Carvalhal (entre 5% a 10%), António Rodrigues Pereira (5%), 

Pimensor (4%), Vitorino Augusto Martins (com 2%) e Terrius (cerca de 1%). Se 

considerarmos os principais mercados com os quais trabalham estas empresas, 
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assume principal destaque o Luxemburgo, Suíça, Bélgica, Espanha, França, Brasil, 

Angola e África do Sul.  

Existe também por parte das empresas consideradas no relatório a intenção de 

cativar novos públicos, completamente distintos dos tradicionais, nomeadamente da 

China.  

 Se considerarmos os principais canais de exportação identificados pelas 

empresas desta fileira, a procura de potenciais clientes e a participação em feiras ou 

certames internacionais são os mais importantes. 

Uma análise das áreas de maior competitividade permite-nos concluir que a 

Qualidade, o Preço e a Flexibilidade são os fatores mais importantes. Em termos de 

áreas com necessidade de melhoria, assumem particular destaque as seguintes: 

recursos humanos com experiência em comércio internacional e domínio de outras 

línguas e apoio jurídico/legal e fiscal. 

 Com a Europa numa fase de retração do consumo de Vinho, os mercados fora da 

União Europeia são bastante apetecíveis. Segundo dados da Agrotec, em 2012 os 

Mercados fora da União Europeia, que são os maiores compradores de vinho do 

Alentejo, são os seguintes: Angola, Brasil, EUA, Canadá e China. Na lista de mercados 

de exportação para fora da União Europeia segue-se a Suíça, Rússia, Japão, Cabo 

Verde, Moçambique, Austrália, Suazilândia, Venezuela, Noruega e São Tomé e 

Príncipe, Singapura, Timor-Leste, México, Guiné-Bissau, Índia e Namíbia. 

 De acordo com a Comissão Vitivinícola da Região do Alentejo (CVRA), apesar de 

as exportações para o mercado chinês representarem 7,05% do total das vendas de 

vinhos do Alentejo (DOC Alentejo e Vinho Regional Alentejano) para fora da União 

Europeia, a China já representa o 4.º mercado externo para os vinhos do Alentejo, fora 

da União Europeia, com as exportações a aumentarem 170% nos últimos cinco anos. A 

China é um grande mercado, a sua população está a tomar mais contacto com o vinho 

e o poder de compra, sobretudo nos meios urbanos, é elevado. Por isso, é um país 

interessante e um mercado onde é fácil crescer. 
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 A posição de liderança de Angola deve-se ao fato de a economia estar a evoluir e 

de existir uma parte da população que já consome, com frequência, vinhos de 

qualidade, em especial o vinho tinto, tido como de grande qualidade e bastante 

apreciado neste país. Desta forma, consideramos que este deve continuar a ser um 

mercado prioritário, todavia devemos também considerar Moçambique em termos de 

posicionamento para um futuro próximo, dado o nível de crescimento económico 

registado nos últimos anos e as recentes descobertas de gás natural que têm 

impulsionado a economia moçambicana e atraído capital estrangeiro, nomeadamente 

do Brasil, da China e da Austrália. 

 Por fim consideramos o Brasil, o Reino Unido e os EUA como mercados de 

intervenção, tendo em conta as sinergias que pode haver com outros produtos 

alimentares e dada a tradição de exportação para estes mercados, segundo 

observação da ViniPortugal e da PortugalFoods. 

  A nível de exportação de azeite, Portugal concentra as suas exportações em 

dois mercados: Brasil e Espanha. Existem mercados em que Portugal está presente 

mas ainda sem grande expressão, nomeadamente a Alemanha, França, Itália, Reino 

Unido, Venezuela e EUA, e cuja presença importa consolidar.  

 No Reino Unido e nos EUA em particular, tendo em conta a experiência e a 

presença do setor dos vinhos nestes dois mercados, propõe-se que estes produtos 

sejam locomotivas dos azeites conseguindo-se sinergias entre os dois setores.  

 Por outro lado, existem oportunidades comerciais no Japão e na China, mercados 

onde o azeite é considerado um produto Premium, assente na Qualidade e na 

Autenticidade.  

 Em relação ao Brasil devemos continuar o enfoque neste mercado mas também 

identificar possibilidades de replicar o modelo de comercialização em novos mercados 

da América do Sul. 
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5.3 Fileira Agroalimentar: Produtos de Origem Animal 

 Na fileira Agroalimentar estão representadas empresas nos ramos da Produção e 

Comercialização de produtos de origem animal da Região do Alentejo (cf. tabela 13). 

Tabela 13 - Fileira Agroalimentar: Produtos de origem animal 

Fercarnes 
Fabricação e comércio de carnes regionais - 
enchidos diversos 

Évora 

Loja do Monte da Colónia Comércio de produtos gourmet e bio 
Vale de Seda 
Fronteira 

Mariana Martins Grilo 
Decoração e produtos alimentares regionais 
gourmet 

Ponte de Sôr 

Matsel - Matadouro regional 
do Alto Alentejo 

Abate e transformação de carne, em especial 
suíno 

Sousel 

Paladares Alentejanos 
Transformação e comercialização de enchidos 
de porco preto 

Vila Nova de 
São Bento 

Queijaria Charrua Lacticínios - produção de queijo de Serpa Castro Verde 

Salsicharia Alpalhoense Enchidos diversos Alpalhão 

Sel - Salsicharia Estremocense 
Indústria alimentar - Enchidos, frescos e 
congelados 

Estremoz 

Sociedade Industrial Herdade 
da Maia 

Indústria de Lacticínios - Queijos e enchidos Gafete 

Sotonisa - Sociedade de 
Lacticínios 

Agroalimentar - Queijos Tolosa 

 No total das 10 empresas que atualmente integram a fileira Agroalimentar - 

Produtos de origem animal, 5 empresas já têm clientes provenientes de outros países: 

Paladares Alentejanos, Salsicharia Alpalhoense, SEL – Salsicharia Estremocense, 

Sociedade Industrial Herdade da Maia e Loja do Monte da Colónia. Em termos de 

principais mercados com os quais trabalham assumem principal destaque Angola, 

França, Suíça, Moçambique e Alemanha.  
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 Quanto aos mercados-alvo das empresas do inquérito, a Alemanha e a França 

estão no topo da preferência. A Bélgica, Brasil, Luxemburgo e Reino Unido assumem-

se como novos mercados a explorar. 

 Se considerarmos os principais canais de exportação pretendidos pelas empresas 

integrantes desta fileira, verificamos que identificar potenciais clientes e participar em 

feiras ou certames internacionais são os mais indicados, à semelhança das outras 

fileiras consideradas anteriormente. 

A análise das áreas de maior competitividade permite-nos concluir que a 

qualidade e o preço estão no topo dos fatores apontados. Em termos de áreas com 

necessidade de melhoria, assumem particular destaque as seguintes: recursos 

humanos com experiência em comércio internacional e apoio jurídico/legal e fiscal, tal 

como nas outras fileiras.  

Segundo dados publicados em Portugal Excecional – Estratégia de 

Internacionalização do Setor Agroalimentar (2012), referentes aos principais mercados 

de destino dos lacticínios portugueses, Espanha assume um papel de líder (87%), 

sendo os restantes 13% ocupados por Angola, França e Países Baixos em todas as 

categorias de produtos, apenas com exceção da manteiga (França) e queijos (Angola). 

Para o queijo e requeijão, segundo dados deste estudo, será de referir o 

posicionamento da Rússia como mercado emergente ao nível das importações com um 

crescimento de 32%, mas também devemos considerar o Japão, Arábia Saudita e 

Grécia. A Região do Alentejo é rica em queijos com Denominação de Origem Protegida 

(DOP), alguns dos quais internacionalmente premiados.  

 Em conclusão, devemos consolidar a posição na Europa com apresentação de 

soluções inovadoras de aplicação juntamente com outros produtos alimentares, 

nomeadamente os vinhos, os azeites e os enchidos importantes na gastronomia 

nacional e no Turismo a nível regional e nacional.  

Notas: O Queijo de Nisa foi considerado, pela “Wine Spectator”, uma revista norte-americana 

de especialidade de Vinhos e agroalimentar, como um dos melhores do mundo. Este produto que 
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adquiriu a Denominação de Origem Protegida (DOP) e é exportado, em grande quantidade, para França, 

Luxemburgo, Dinamarca, Brasil, Japão e Estados Unidos da América. Uma especialidade dos concelhos 

de Nisa, Crato, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monforte, Arronches e Alter do Chão.  

O Queijo de Serpa, único queijo Português pertencente ao movimento Slow-Food (associação 

internacional fundada em 1986, com o objetivo de promover uma maior apreciação da comida, 

melhorar a qualidade das refeições e uma produção que valorize o produto, o produtor e o meio 

ambiente).  

 Segundo dados do Estudo Portugal Excecional – Estratégia de Internacionalização 

do Setor Agroalimentar (2012), os principais mercados de destinos das várias 

categorias da Indústria das Carnes são Angola e Espanha, líderes de importação destes 

produtos portugueses. 

 Na categoria de carnes de suíno, Espanha e Angola representam, em conjunto, 

49% das importações portuguesas, seguidas de Hong Kong, Reino Unido, Rússia e 

Polónia. No caso do toucinho, Espanha e Polónia representam um total de 88% de 

importações deste produto. O mercado de carnes das aves é diversificado, 

destacando-se Espanha, Angola, França e Jordânia. 

 Apesar da importância de Portugal reforçar a sua presença nos países 

europeus (Espanha, Reino Unido, França e Polónia, mercados onde os 

constrangimentos sanitários não se colocam), devemos também definir como 

mercados prioritários Angola, a Rússia e a China.  
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6 PLANO OPERACIONAL 
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6 Plano operacional 

Este projeto carateriza-se por atividades sequenciais, com exceção dos 

Gabinetes de apoio à internacionalização os quais se desenvolvem durante todo o 

período de implementação. 

A atividade “Ações de Sensibilização e informação do projeto e levantamento 

diagnóstico do potencial exportador das empresas da Região” encontra-se concluída, 

tendo sido realizados os 9 workshops previstos de divulgação do projeto e de 

informação sobre a temática da internacionalização e realizado um conjunto de 

contatos individualizados com empresas para avaliação das capacidades e motivações 

para iniciarem ou reforçarem os seus processos de internacionalização avaliando o seu 

potencial de exportação perspetivando um diagnóstico global do potencial de 

internacionalização do tecido empresarial.  

Este trabalho inicial de base territorial permitiu identificar um conjunto de 

empresas com potencial exportador visando a criação de grupos de trabalho 

interempresas intersectoriais, para consequentemente se aplicar uma metodologia de 

intervenção baseada na organização das mesmas para a abordagem aos mercados 

internacionais.  

Apesar do Relatório Diagnóstico ter identificado as 3 fileiras/setores com maior 

potencial de exportação no Alentejo: Agroalimentar vegetal, Agroalimentar animal e 

Turismo, serão constituídos grupos de trabalho intersectoriais para a abordagem aos 

mercados externos de acordo com estratégias coletivas a definir com esses mesmos 

grupos de trabalho.  

Paralelamente, serão identificadas oportunidades de mercado para esses 

grupos de trabalho, dando origem a fichas de oportunidades de mercado. As fichas de 

oportunidade de mercado a construir deverão responder de forma simples e objetiva a 

6 questões centrais:  

- (Qual o(s) produto(s) (o quê); 
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- Qual a estratégia de internacionalização (como); 

- Qual o canal (como); 

- Quais as empresas potenciais exportadoras (quem); 

- Quais os potenciais importadores externos (quem); 

- Qual o potencial de exportação (porquê), incluindo informações úteis em 

torno destes mercados.  

Seguidamente, serão desenvolvidas as iniciativas comerciais necessárias para 

que os grupos de trabalho possam beneficiar das oportunidades de mercado 

identificadas, proporcionado um conjunto de reuniões/contatos exploratórios 

internacionais. 

O grande objetivo consiste na constituição de redes de cooperação para a 

exportação as quais permitam responder às reais oportunidades de mercado 

identificadas sendo traçado um plano de ação para cada uma das redes, sendo que a 

gestão incide essencialmente sobre as oportunidades de mercado.  

Complementarmente, e com caráter transversal às atividades descritas foram 

criados Gabinetes de Apoio à Internacionalização de Empresas em cada uma das AEs 

envolvidas no presente projeto. Estas estruturas funcionam como núcleos de 

competências técnicas e pivots de informação e cooperação empresarial, associativa e 

institucional, nos domínios relacionados com as atividades de identificação de 

oportunidades, e prospeção e abordagem aos mercados internacionais.  

A comunicação e divulgação do projeto, inclui a operacionalização de um plano 

de comunicação, a criação de subsites com conteúdos específicos sobre 

internacionalização nos sites de cada associação parceira e a realização de um 

seminário de encerramento com a apresentação dos resultados do projeto, que 

contribuirá para a ampla publicitação do projeto e da temática da internacionalização. 

Assim, temos o seguinte plano de atividades e cronograma: 
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Tabela 14 – Cronograma 

 

Workshops territorialmente desconcentrados (3 por 

distrito)

Aplicação de Inquéritos às empresas com vista à 

pré-avaliação do Potencial Exportador das 

Empresas 

2. Identificar sectores/fileiras 

económicos com maior 

potencial de 

internacionalização (smart 

specialization)

Avaliação do potencial exportador do 

território

Relatório Diagnóstico Integrado do potencial 

exportador do Território 

3. Dinamizar acções de 

colaboração sectoriais para a 

internacionalização

Criação e Animação de grupos de 

colaboração sectoriais / fi leiras 

económicas

Criação e animação de grupos de trabalho 

intersectoriais 

Criação de Fichas de Identificação de 

oportunidades de mercado

Reuniões de validação das oportunidades 

identificadas com actores chave nos mercados-alvo 

(AICEP, Embaixadas, Consulados, Câmaras de 

Comércio, Importadores/Distribuidores, etc.)

Acções exploratórias em mercados-alvo 

internacionais
Reuniões e contactos exploratórios internacionais

Focus Groups Sectoriais (Smart Specialization)

Apoio à Implementação dos Planos de Acção

Apoio na identificação de formas de financiamento 

dos planos de acção

Criação e dinamização do Site do Projecto para 

comunicação  das actividades e  resultados do 

projecto 

Concepção e produção de materiais de Divulgação e 

Promoção do Projecto

Divulgação do projecto via comunicação social

Sessão Final do Projecto Seminário Final de Disseminação de Resultados

Gestão e Acompanhamento do Projecto Coordenadores dos AER's para o Projecto

E. Criação de Gabinetes de 

Apoio à Internacionalização, 

Gestão e Acompanhamento 

do Projecto

7. Criar Gabinetes de Apoio à 

Internacionalização e 

assegurar a adequada gestão 

e acompanhamento do 

projecto

Criação de Gabinetes de Apoio à 

Internacionalização (Nucleos de 

Competências em cada AE)

3 GAI´s

Relatório - Plano de Acção por grupo de trabalho

Implementação dos Planos de Acção para 

a Internacionalização dos sectores 

económicos/fi leiras prioritários

D. Comunicação e divulgação

6. Dar a conhecer os 

objectivos, actividades e 

resultados do projecto

Plano de Comunicação / Disseminação 

dos Resultados

B. Definição de Mercados 

Alvo e Desenvolvimento 

Exploratório Internacional

4. Identificar e caracterizar 

mercados internacionais de 

destino para os sectores 

económicos/fileiras 

prioritários

Definição de mercados-alvo

C. Planos de Acção para a 

Internacionalização de 

Sectores Económicos / 

Fileiras prioritárias

5. Criar e implementar 

programas de apoio aos 

sectores económicos / fileiras 

prioritárias

Elaboração de Planos de Acção para a 

Internacionalização dos sectores 

económicos/fi leiras

A. Sessões de Informação 

para a Internacionalização e 

Identificação de Novas 

Empresas com Potencial 

Exportador

1. Realizar actividades de 

sensibilização e de 

informação do projecto, 

territorialmente 

desconcentradas, para 

identificação de empresas 

com potencial exportador

Acções de Sensibil ização e informação do 

projecto e levantamento diagnóstico do 

potencial exportador das empresas da 

Região

Plano Operacional | Alentejo 2015 Exportar +

COMPONENTES OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ÁREAS DE INTERVENÇÃO ACTIVIDADES
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1. Realizar actividades de sensibilização e de 

informação do projecto, territorialmente 

desconcentradas, para identificação de empresas 

com potencial exportador

2. Identificar sectores / fileiras económicos com 

maior potencial de internacionalização (smart 

specialization)

3. Dinamizar acções de colaboração sectoriais para 

a internacionalização

4. Identificar e caracterizar mercados 

internacionais de destino para os sectores 

económicos / fileiras identificadas

5. Programa de apoio aos sectores económicos / 

fileiras prioritários

6. Plano de Comunicação do Projecto

7. Criação de Gabinetes de Apoio à 

Internacionalização

ag
o/

14

se
t/

14

ou
t/

14

no
v/

14

de
z/

14

Plano Operacional | Alentejo 2015 Exportar + | resumo
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Q-staff Consultoria 

Robcork 

Sabores Apurados 

Sabores da Ponte 

Sabores Santa Clara 

Salsicharia Alpalhoense 

Sel - Salsicharia Estremocense 

Serrano Mira 

Sociedade Agrícola e Vitivinícola Pereira 
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INTRODUÇÃO 

O "Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias" (SH) do Conselho de 
Cooperação Aduaneira (CCD) serve de referência, em todo o mundo, para as nomenclaturas das 
estatísticas do comércio internacional e para as pautas aduaneiras. Tem o mesmo estatuto jurídico de 
uma convenção internacional e está em vigor desde 1.1.1988. 

O SH é uma nomenclatura de todos os objetos físicos (incluindo a eletricidade, mas excluindo os 
serviços) e é constituído pelos seguintes elementos juridicamente vinculativos:  regras gerais para 
interpretação do SH, notas das secções e dos Capítulos, números de código e designações da 
nomenclatura (incluindo os travessões). Nenhum destes elementos faz sentido isoladamente, o que leva 
muitas vezes, por exemplo, a só se compreender o conteúdo exato de determinadas designações com a 
ajuda das notas das secções e dos Capítulos. Para além destes elementos obrigatórios do SH, existem 
também notas explicativas que, não sendo juridicamente vinculativas, se revelam de grande utilidade 
para interpretação da nomenclatura. 

A Nomenclatura Combinada (NC) é a nomenclatura das mercadorias da União Europeia que satisfaz as 
exigências das estatísticas do comércio internacional (intra e extracomunitário) e da pauta aduaneira, nos 
termos do artigo 9º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia. A NC baseia-se no SH, 
retomando-o na íntegra e só o subdividindo quando tal é necessário para as estatísticas do comércio 
externo, a regulamentação agrícola ou a pauta aduaneira. Para além dos elementos obrigatórios do SH já 
mencionados, a NC contém também Notas Complementares dos Capítulos (isto é, notas relativas às 
subdivisões NC das subposições SH), as taxas dos direitos aduaneiros e unidades suplementares. 

A presente publicação, destinada aos responsáveis pelo fornecimento da informação no domínio do 
comércio internacional, contém toda a NC, com exceção dos direitos aduaneiros e das correspondentes 
indicações complementares. 

Todos os anos se introduzem alterações na NC, quer a pedido das federações profissionais ou das 
administrações nacionais e comunitárias, quer por razões de ordem legal. A nova versão, daí resultante, 
é publicada o mais tardar em novembro, mas as alterações só entram em vigor em 1 de janeiro do ano 
seguinte. 

De um modo geral, o responsável pelo fornecimento da informação defronta-se com a dificuldade de 
encontrar o número de código (a "classificação") ideal para as mercadorias que exporta ou importa. 
Neste contexto, é preciso ter em conta que se calcula existirem, na prática, entre 50.000.000 e 
100.000.000 mercadorias. No entanto, a NC só inclui cerca de 10.000 subposições; portanto, cada uma 
delas contém um conjunto de mercadorias. Assim, o problema que, geralmente, se coloca é o de 
classificar uma determinada mercadoria no conjunto certo (= código de oito algarismos), o que quase 
sempre obriga a uma escolha entre duas possibilidades, ou até mais. Deste modo, um rolamento de 
esferas para um veículo pode à priori ser considerado um "rolamento" (posição 8482) ou uma "parte de 
veículo" (posição 8708). A nota 2 a) da secção XVI resolve esse problema: com efeito, os rolamentos 
fazem sempre parte da posição 8482. Outro exemplo: os peixes ornamentais podem à priori ser 
classificados na posição 0106 ("outros animais vivos") ou na posição 0301 ("peixes vivos"). Porém, a nota 
1 a) do Capítulo 1 e a primeira frase da regra geral 3 a) deixam bem claro que esses peixes devem ser 
classificados na posição 0301. Ainda outro exemplo: as cadeiras estofadas com estrutura metálica 
podem à priori ser classificadas na posição 7326 ou na 9401, mas a nota 1 k) da secção XV e a regra 
geral 3 a) são perentórias: tais cadeiras fazem sempre parte da posição 9401 (convém também ter em 
consideração a regra geral 3 b): é a estrutura que lhes confere o seu caráter essencial, e não o estofo). 
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Estes exemplos demonstram que é preciso partir primeiro do texto da nomenclatura para classificar uma 
mercadoria mas que, se existirem várias possibilidades de classificação, convém ter em conta as regras 
gerais de interpretação, as notas e as Notas Complementares das secções e dos Capítulos. São os 
seguintes os principais critérios sobre os quais se articulam o SH e a NC: material, grau de 
transformação e função. Toda e qualquer mercadoria poderá ser classificada segundo cada um destes 
três critérios (exemplo da classificação da cadeira: quer na posição 7326, segundo o material, quer na 
posição 9401, segundo a função). Importa analisar caso a caso qual o critério determinante para uma 
mercadoria específica, já que nenhuma regra permite estabelecer que um deles predomine sobre os 
outros. Seja como for, a aplicação das regras gerais, das notas e das Notas Complementares das 
secções e dos Capítulos dá-nos a possibilidade de encontrar sempre uma solução unívoca. Todas as 
mercadorias podem ser classificadas sem ambiguidade na NC. 

Na prática, os problemas que surgem mais frequentemente são os seguintes:  a classificação das 
combinações de diferentes mercadorias, das ligas de metais, das misturas de materiais têxteis e das 
partes de máquinas. Apesar de haver no SH regras que, em principio, fornecem soluções para este tipo 
de problemas e para muitos outros, de facto acontece que as regras gerais, as notas e as Notas 
Complementares das secções e dos Capítulos podem ser interpretadas de diversas formas, o que fez 
com que se desenvolvesse, paralelamente aos textos legais relativos ao SH e à NC, e tal como se passa 
noutros domínios legais, uma prática de interpretação ("jurisprudência") que se repercute nas notas 
explicativas não vinculativas da NC - que não devem ser confundidas com as do SH - e em numerosas 
decisões específicas, nacionais e internacionais. 

Se, apesar de tudo, subsistirem dúvidas quanto à classificação de determinadas mercadorias, o 
responsável pelo fornecimento da informação tem a possibilidade de contactar os institutos nacionais de 
estatística ou as administrações aduaneiras nacionais, bem como, para casos particulares, o Serviço de 
Estatística da União Europeia ou a Direção-Geral TAXUD da Comissão. 

Encontrar a classificação exata impõe, sem dúvida, alguns limites ao responsável pelo fornecimento da 
informação, mas é a única forma de se obterem estatísticas fiáveis do comércio internacional que sejam 
simultaneamente comparáveis, a nível externo, com as dos outros países, e no tempo. Nestas 
condições, podem ser utilizadas para a tomada de decisões económicas e políticas, o que, afinal de 
contas, é igualmente do interesse do responsável pelo fornecimento da informação, que muitas vezes 
não é apenas um fornecedor de dados, mas também um utilizador dos mesmos. 

PARA ESCLARECIMENTOS E CONFIRMAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO DA 

PUBLICAÇÃO APRESENTADA, CONTACTAR O TÉCNICO RESPONSÁVEL 

DR. ANTÓNIO MARQUES:     TELEFONE  21 842 61 00, EXT. 1116 
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SECÇÕES E CAPÍTULOS 

SECÇÃO I 

ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 

  1  Animais vivos 
  2  Carnes e miudezas, comestíveis 
  3  Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos 
  4  Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não 

especificados nem compreendidos noutros capítulos 
  5  Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros capítulos 

SECÇÃO II 

PRODUTOS DO REINO VEGETAL 

  6  Plantas vivas e produtos de floricultura 
  7  Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis 
  8  Frutas; cascas de citrinos e de melões 
  9  Café, chá, mate e especiarias 
10  Cereais 
11  Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo 
12  Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; 

palhas e forragens 
13  Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais 
14  Matérias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, não especificados nem 

compreendidos noutros capítulos 

SECÇÃO III 

GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA DISSOCIAÇÃO; GORDURAS  
ALIMENTÍCIAS  ELABORADAS; CERAS  DE  ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL 

15  Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias 
elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal 

SECÇÃO IV 

PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; 
TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS 

16  Preparações de carnes, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados 
aquáticos 

17  Açúcares e produtos de confeitaria 
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18  Cacau e suas preparações 
19  Preparações à base de cereais, de farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria 
20  Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas 
21  Preparações alimentícias diversas 
22  Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 
23  Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais 
24  Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 

SECÇÃO V 

PRODUTOS MINERAIS 

25  Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 
26  Minérios, escórias e cinzas 
27  Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras 

minerais 

SECÇÃO VI 

PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS 

28  Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 
elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos 

29  Produtos químicos orgânicos 
30  Produtos farmacêuticos 
31  Adubos (fertilizantes) 
32  Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas 

e vernizes; mástiques; tintas de escrever  
33  Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações 

cosméticas  
34  Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, 

ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, 
massas ou pastas para modelar, "ceras para dentistas" e composições para dentistas à base de 
gesso  

35  Matérias albuminoides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas 
36  Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis 
37  Produtos para fotografia e cinematografia 
38  Produtos diversos das indústrias químicas 

SECÇÃO VII 

PLÁSTICOS E SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS 

39  Plásticos e suas obras 
40  Borracha e suas obras 
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SECÇÃO VIII 

PELES,  COUROS,  PELES  COM  PELO E OBRAS DESTAS MATÉRIAS;  ARTIGOS DE CORREEIRO 
OU  DE  SELEIRO;  ARTIGOS DE VIAGEM,  BOLSAS E  ARTEFACTOS SEMELHANTES;  OBRAS DE 

TRIPA 

41  Peles, exceto as peles com pelo, e couros 
42  Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos 

semelhantes; obras de tripa  
43  Peles com pelo e suas obras; peles com pelo artificiais 

SECÇÃO IX 

MADEIRA,  CARVÃO  VEGETAL  E  OBRAS  DE  MADEIRA;  CORTIÇA  E SUAS OBRAS; OBRAS DE 
ESPARTARIA OU DE CESTARIA 

44  Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 
45  Cortiça e suas obras 
46  Obras de espartaria ou de cestaria 

SECÇÃO X 

PASTAS   DE   MADEIRA   OU   DE   OUTRAS   MATÉRIAS  FIBROSAS  CELULÓSICAS;   PAPEL OU  
CARTÃO  PARA  RECICLAR  (DESPERDÍCIOS  E  APARAS); PAPEL OU CARTÃO E SUAS OBRAS 

47  Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar 
(desperdícios e aparas)  

48  Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 
49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou 

datilografados, planos e plantas 

SECÇÃO XI 

MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS 

50  Seda 
51  Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina 
52  Algodão 
53  Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel 
54  Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou 

artificiais 
55  Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas 
56  Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria 
57  Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis 
58  Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados 
59  Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de 

matérias têxteis 
60  Tecidos de malha 
61  Vestuário e seus acessórios, de malha 



 8 2014

62  Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 
63  Outros artefactos têxteis confecionados; sortidos; artefactos de matérias têxteis, calçado, chapéus e 

artefactos de uso semelhante, usados; trapos 

SECÇÃO XII 

CALÇADO, CHAPÉUS E ARTEFACTOS DE USO SEMELHANTE, GUARDA-CHUVAS, GUARDA-SÓIS, 
BENGALAS,   CHICOTES,  E  SUAS  PARTES;   PENAS  PREPARADAS  E  SUAS  OBRAS;   

FLORES ARTIFICIAIS; OBRAS DE CABELO 

64  Calçado, polainas e artefactos semelhantes, e suas partes 
65  Chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes 
66  Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes, pingalins e suas 

partes  
67  Penas e penugem preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo 

SECÇÃO XIII 

OBRAS  DE  PEDRA,  GESSO,  CIMENTO,  AMIANTO,  MICA  OU  DE  MATÉRIAS  SEMELHANTES; 
PRODUTOS CERÂMICOS; VIDRO E SUAS OBRAS 

68  Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes 
69  Produtos cerâmicos 
70  Vidro e suas obras 

SECÇÃO XIV 

PÉROLAS    NATURAIS   OU   CULTIVADAS,    PEDRAS   PRECIOSAS   OU   SEMIPRECIOSAS   E 
SEMELHANTES,   METAIS  PRECIOSOS,  METAIS   FOLHEADOS  OU  CHAPEADOS  DE  METAIS 

PRECIOSOS, E SUAS OBRAS; BIJUTARIAS; MOEDAS 

71  Pérolas naturais ou cultivadas; pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, 
metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas 

SECÇÃO XV 

METAIS COMUNS E SUAS OBRAS 

72  Ferro fundido, ferro e aço 
73  Obras de ferro fundido, ferro ou aço 
74  Cobre e suas obras 
75  Níquel e suas obras 
76   Alumínio e suas obras 
77   (Reservado para uma eventual utilização futura no Sistema Harmonizado)  
78  Chumbo e suas obras 
79  Zinco e suas obras 
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80  Estanho e suas obras 
81  Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras dessas matérias 
82  Ferramentas, artefactos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns 
83  Obras diversas de metais comuns 

SECÇÃO XVI 

MÁQUINAS   E   APARELHOS,   MATERIAL   ELÉTRICO,   E  SUAS   PARTES;   APARELHOS   DE 
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,  APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO 

DE IMAGENS  E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E  ACESSÓRIOS 

84  Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 
85  Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 

de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes 
e acessórios  

SECÇÃO XVII 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

86  Veículos e material para vias-férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluindo 
os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação 

87  Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 
88  Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes 
89  Embarcações e estruturas flutuantes 

SECÇÃO XVIII 

INSTRUMENTOS  E  APARELHOS  DE  ÓTICA,  DE FOTOGRAFIA, DE CINEMATOGRAFIA, DE  
MEDIDA, DE CONTROLO   OU   DE  PRECISÃO;   INSTRUMENTOS  E  APARELHOS  MÉDICO - 
CIRÚRGICOS;   ARTIGOS  DE  RELOJOARIA;   INSTRUMENTOS MUSICAIS;   SUAS PARTES E 

ACESSÓRIOS 

90  Instrumentos e aparelhos de ótica, de fotografia, de cinematografia, medida, controlo ou de precisão; 
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios 

91  Artigos de relojoaria 
92  Instrumentos musicais; suas partes e acessórios 

SECÇÃO XIX 

ARMAS E MUNIÇÕES; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

93  Armas e munições; suas partes e acessórios 
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SECÇÃO XX 

MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS 

94  Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação 
não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas 
indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas 

95  Brinquedos, jogos, artigos para divertimentos ou para desporto; suas partes e acessórios 
96  Obras diversas 

SECÇÃO XXI 

OBJETOS DE ARTE, DE COLEÇÃO E ANTIGUIDADES 

97 Objetos de arte, de coleção e antiguidades 
98   Conjuntos industriais exportados de acordo com o Regulamento (CEE) nº 518/79 da   Comissão 
99   (Reservado para certos usos particulares determinados pelas autoridades comunitárias 

competentes)  

REGRAS GERAIS 

Regras gerais para interpretação da Nomenclatura Combinada 

A classificação das mercadorias na Nomenclatura Combinada rege-se pelas seguintes Regras:  

1. Os títulos das Secções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a 
classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de Secção e de Capítulo e, desde 
que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas Regras seguintes:  

2.  a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto 
ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais 
do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal 
considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou 
por montar;  

 b)  Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em 
estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer 
referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou 
parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos 
efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3. 

3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da 
Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da forma seguinte:  

 a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais 
posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um 
produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos 
acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses 
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produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição 
mais precisa ou completa da mercadoria;  

 b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião 
de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a 
retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3  a), classificam-se pela 
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta 
determinação;  

 c) Nos casos em que a Regra 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a mercadoria 
classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de 
validamente se tomarem em consideração. 

4.  As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima enunciadas, 
classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes. 

5.  Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas as Regras 
seguintes:  

 a)  Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais, para armas, para 
instrumentos de desenho, para joias e recetáculos semelhantes, especialmente fabricados para 
conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado, quando 
apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com estes últimos, desde que 
sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos 
recetáculos que confiram ao conjunto a sua característica essencial;  

 b)  Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens(1) que contêm mercadorias classificam-se 
com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu acondicionamento. 
Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis 
de utilização repetida. 

6.  A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos 
legais, pelos textos dessas subposições e das notas de subposição respetivas, assim como, "mutatis 
mutandis", pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do 
mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Secção e de Capítulo são também 
aplicáveis, salvo disposições em contrário. 

-------------- 
(1) Entendem-se por “embalagens” os recipientes exteriores e interiores, acondicionamentos, invólucros e suportes, com 

exclusão dos utensílios de transporte  (contentores por exemplo), encerados, aparelhos e material acessório de transporte. 
Este conceito não cobre os recetáculos visados na regra geral 5,  a). 
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LISTA DAS UNIDADES SUPLEMENTARES 

c/k        Número de quilates (1 quilate métrico = 2x10-4 Kg)  
ce/el       Número de elementos 
100 p/st     100 unidades 
ct/l       Capacidade de carga útil em toneladas métricas (2) 

g         Grama 
gi F/S     Grama isótopos cindíveis 
Kg 90% sdt   Quilograma de matéria seca a 90% 
Kg H2O2     Quilograma de peróxido de hidrogénio 
Kg K2O     Quilograma de óxido de potássio 
Kg KOH    Quilograma de hidróxido de potássio (potassa cáustica)  
Kg met.am.   Quilograma de metilamina 
Kg N      Quilograma de azoto 
Kg NaOH     Quilograma de hidróxido de sódio (soda cáustica)  
Kg/net eda   Quilograma peso líquido escorrido   
Kg P2O5     Quilograma de pentóxido de difósforo 
Kg U      Quilograma de urânio 
1 000 kWh    1 000 klowatts-hora 
�       Litro 
� alc. 100%   Litro de álcool puro (100%)  
1 000 �     1 000 litros 
m         Metro 
m2        Metro quadrado 
m3        Metro cúbico 
1 000 m3    1 000 metros cúbicos 
1 000 p/st   1 000 unidades 
p/st       Número de unidades 
pa        Número de pares 
TJ        Terajoule (poder calorífico superior)  
-  Sem unidade suplementar 

∗   Designa novos números de código ou alterações de conteúdo 

---------------- 
(2) Por capacidade de carga útil em toneladas métricas (ct/l), entende-se a capacidade de carga de uma embarcação expressa 

em toneladas métricas, com abstração das mercadorias transportadas a título de provisões de bordo (carburantes, 
ferramentas, víveres, etc.). Da mesma forma, as pessoas transportadas (pessoal e passageiros), bem como as respetivas 
bagagens, não entram no calculo da capacidade de carga útil. 
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SECÇÃO I 

ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 

Notas

1. Na presente Secção, qualquer referência a um género particular ou a uma espécie particular de 
animal aplica- se também, salvo disposições em contrário, aos animais jovens desse género ou dessa 
espécie. 

2. Ressalvadas as disposições em contrário, qualquer menção na Nomenclatura a produtos “secos ou 
dessecados” compreende também os produtos desidratados, evaporados ou liofilizados. 

CAPÍTULO 1

ANIMAIS VIVOS 

Nota

1. O presente Capitulo compreende todos os animais vivos, exceto: 

 a) peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, das posições 0301, 0306, 0307 
ou 0308; 

 b) culturas de microrganismos e os outros produtos da posição 3002; 

 c) animais da posição 9508. 
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0101 Cavalos, asininos e muares, vivos:

 - Cavalos: 
0101.21.00 - - Reprodutores de raça pura .......................................................  p/st 
0101.29 - - Outros:
0101.29.10 - - - Destinados a abate ....................................................................  p/st 
0101.29.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
0101.30.00 - Asininos ........................................................................................  p/st 
0101.90.00 - Outros ...........................................................................................  p/st 

0102 Animais vivos da espécie bovina: 

- Bovinos domésticos: 
0102.21 - - Reprodutores de raça pura:
0102.21.10 - - - Novilhas (bovinos fêmeas que nunca tenham parido)  ..............  p/st 
0102.21.30 - - - Vacas .........................................................................................  p/st 
0102.21.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
0102.29 - - Outros: 
0102.29.05 - - - Dos subgéneros Bibos ou Poephagus ....................................  p/st  

- - - Outros:   
0102.29.10 - - - - De peso não superior a 80 Kg ..................................................  p/st 

- - - - De peso superior a 80 Kg, mas não superior a 160 Kg: 
0102.29.21 - - - - - Destinados a abate .................................................................  p/st 
0102.29.29 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 

- - - - De peso superior a 160 Kg, mas não superior a 300 Kg: 
0102.29.41 - - - - - Destinados a abate .................................................................  p/st 
0102.29.49 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 

- - - - De peso superior a 300 Kg: 
- - - - - Novilhas (bovinos fêmeas que nunca tenham parido): 

0102.29.51 - - - - - - Destinadas a abate ...............................................................  p/st 
0102.29.59 - - - - - - Outras ...................................................................................  p/st 

- - - - - Vacas: 
0102.29.61 - - - - - - Destinadas a abate ...............................................................  p/st 
0102.29.69 - - - - - - Outras ...................................................................................  p/st 

- - - - - Outros: 
0102.29.91 - - - - - - Destinados a abate ...............................................................  p/st 
0102.29.99 - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st 

- Búfalos: 
0102.31.00 - - Reprodutores de raça pura ..........................................................  p/st 
0102.39 - - Outros: 
0102.39.10 - - - Das espécies domésticas ..........................................................  p/st 
0102.39.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
0102.90 - Outros: 
0102.90.20 - - Reprodutores de raça pura ..........................................................  p/st 

- - Outros: 
0102.90.91 - - - Das espécies domésticas ..........................................................  p/st 
0102.90.99 - - - Outros ........................................................................................  p/st 

0103 Animais vivos da espécie suína: 

0103.10.00 - Reprodutores de raça pura ............................................................  p/st 
- Outros: 

0103.91 - - De peso inferior a 50 Kg: 
0103.91.10 - - - Das espécies domésticas ..........................................................  p/st 
0103.91.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
0103.92 - - De peso igual ou superior a 50 Kg: 

- - - Das espécies domésticas: 
0103.92.11 - - - - Bácoras que tenham parido pelo menos uma vez e com 

peso mínimo de 160 Kg ...........................................................  p/st 
0103.92.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
0103.92.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 

0104 Animais vivos das espécies ovina e caprina: 
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0104.10 - Ovinos:
0104.10.10 - - Reprodutores de raça pura ..........................................................  p/st 

- - Outros: 
0104.10.30 - - - Borregos (até um ano de idade) ................................................  p/st 
0104.10.80 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
0104.20 - Caprinos: 
0104.20.10 - - Reprodutores de raça pura ..........................................................  p/st 
0104.20.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 

0105 Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e pintadas 
(galinhas-d’angola), das espécies domésticas, vivos: 

- De peso não superior a 185 g: 
0105.11 - - Galos e galinhas: 

- - - Pintos- fêmeas para seleção e multiplicação: 
0105.11.11 - - - - Raças poedeiras ......................................................................  p/st 
0105.11.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 

- - - Outros: 
0105.11.91 - - - - Raças poedeiras ......................................................................  p/st 
0105.11.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
0105.12.00 - - Peruas e perus ...........................................................................  p/st 
0105.13.00 - - Patos ...........................................................................................  p/st 
0105.14.00 - - Gansos ........................................................................................  p/st 
0105.15.00 - - Pintadas (galinhas-d’angola) ....................................................  p/st 

- Outros: 
0105.94.00 - - Galos e galinhas  .......................................................................  p/st 
0105.99 - - Outros:
0105.99.10 - - - Patos ..........................................................................................  p/st 
0105.99.20 - - - Gansos .......................................................................................  p/st 
0105.99.30 - - - Perus e peruas ...........................................................................  p/st 
0105.99.50 - - - Pintadas .....................................................................................  p/st 

0106 Outros animais vivos: 

- Mamíferos: 
0106.11.00 - - Primatas ......................................................................................  p/st 
0106.12.00 - - Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos 

cetáceos); manatins (peixes-boi) e dugongos (mamíferos 
da ordem dos sirénios); otárias e focas, leões-marinhos e 
morsas (mamíferos da subordem dos pinípedes) ................  p/st 

0106.13.00 - - Camelos e outros camelídeos (Camelidae).............................  p/st 
0106.14 - - Coelhos e lebres:
0106.14.10 - - - Coelhos domésticos ................................................................  p/st 
0106.14.90 - - - Outros .......................................................................................  - 
0106.19.00 - - Outros ..........................................................................................  - 
0106.20.00  - Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) ...  p/st 

- Aves: 
0106.31.00 - - Aves de rapina ...........................................................................  p/st 
0106.32.00 - - Psitacídios (incluindo os papagaios, os periquitos, as 

araras e as catatuas) ................................................................  p/st 
0106.33.00 - - Avestruzes; emus (Dromaius novaehollandiae) .....................  p/st 
0106.39 - - Outros:
0106.39.10 - - - Pombos ......................................................................................  p/st 
0106.39.80 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Insetos: 
0106.41.00 - - Abelhas .......................................................................................  - 
0106.49.00 - - Outros .........................................................................................  - 
0106.90.00 - Outros ...........................................................................................  - 
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CAPÍTULO 2 

CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS 

Nota 

1.  O presente Capítulo não compreende: 

 a) no que diz respeito as posições 0201 a 0208 ou 0210, os produtos impróprios para alimentação 
humana;  

 b)  as tripas, bexigas e estômagos, de animais (posição 0504), nem o sangue animal (posições 0511 
ou 3002);  

 c)  as gorduras animais, exceto os produtos da posição 0209 (Capítulo 15). 

Notas complementares 

1. A Considera- se como: 

 a)  “Carcaça da espécie bovina”, na aceção das subposições 0201 10 e 0202 10 00, o corpo inteiro 
do animal abatido, tal como se apresenta depois das operações de sangria, evisceração e 
esfola, com ou sem cabeça, com ou sem pés ou com ou sem as outras miudezas não 
separadas. Quando as carcaças se apresentam sem cabeça, esta deve encontrar- se separada 
da carcaça ao nível da articulação atloido- occipital. Quando se apresentem sem pés, estes 
devem estar seccionados ao nível das articulações carpo- metacárpicas ou tarso- metatársicas; 
deve considerar- se como carcaça a parte anterior da carcaça com todos os ossos, cachaço e 
pás, mas com mais de dez pares de costelas;  

 b)  “Meia-carcaça da espécie bovina”, na aceção das subposições 0201 10 e 0202 10 00, o produto 
obtido por separação da carcaça inteira segundo um plano de simetria que passa pelo meio de 
cada vértebra cervical, dorsal, lombar e sagrada e pelo meio do esterno e da sínfise ísquio-
púbica; considera- se como meia-carcaça a parte anterior da meia-carcaça com todos os ossos, 
cachaço e pá, mas com mais de dez costelas;  

 c)  “Quarto compensado”, na aceção das subposições 0201 20 20 e 0202 20 10, o conjunto 
constituído: 

 -   quer pelos quartos dianteiros com todos os ossos, o cachaço e a pá, com dez costelas e 
pelos quartos traseiros com todos os ossos, a coxa e o lombo, com três costelas,  

 -   quer pelos quartos dianteiros com todos os ossos, o cachaço e a pá, com cinco costelas e 
aba descarregada contígua e pelos quartos traseiros com todos os ossos, a coxa e o lombo, 
com oito costelas. 

 Os quartos dianteiros e os quartos traseiros, que constituem os quartos compensados, devem 
ser presentes a alfândega simultaneamente e em número igual, devendo o peso total dos 
quartos dianteiros ser igual ao dos quartos traseiros; todavia, é permitida uma diferença entre 
os pesos das duas partes da remessa, desde que essa diferença não seja superior a 5% do 
peso da parte mais pesada (quartos dianteiros ou quartos traseiros); 

 d)  “Quarto dianteiro não separado”, na aceção das subposições 0201 20 30 e 0202 20 30, a parte 
anterior da carcaça com todos os ossos, o cachaço e as pás, com um mínimo de quatro e um 
máximo de dez pares de costelas (os quatro primeiros pares devem ser inteiros, podendo os 
outros apresentar- se cortados), com ou sem aba descarregada; 

 e)  “Quarto dianteiro separado”, na aceção das subposições 0201 20 30 e 0202 20 30, a parte 
anterior da meia-carcaça com todos os ossos, o cachaço e a pá, com um mínimo de quatro e 
um máximo de dez costelas (as quatro primeiras costelas devem ser inteiras, podendo as 
outras apresentar- se cortadas), com ou sem aba descarregada;  
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 f)   “Quarto traseiro não separado”, na aceção das subposições  0201 20 50 e 0202 20 50, a parte 
posterior da carcaça com todos os ossos, as coxas e os lombos, com um mínimo de três pares 
de costelas, inteiras ou cortadas, com ou sem jarretes e com ou sem aba descarregada; 

 g)  “Quarto traseiro separado”, na aceção das subposições 0201 20 50 e 0202 20 50, a parte 
posterior da meia-carcaça com todos os ossos, a coxa e o lombo, com um mínimo de três 
costelas inteiras ou cortadas, com ou sem jarrete e com ou sem aba descarregada; 

  h)  1.”Cortes de quartos dianteiros”, denominados "australianos", na aceção da suposição 0202 30 
50, as partes dorsais do quarto dianteiro, compreendendo a parte superior da pá, obtidos a 
partir de um quarto dianteiro com um mínimo de quatro e um máximo de dez costelas por 
meio de um corte retilíneo, segundo um plano que passe pelo ponto de junção da primeira 
costela com o primeiro segmento do osso do peito no ponto de incidência do diafragma 
sobre a décima costela;  

    2.”Corte do peito”, denominado "australiano", na aceção da suposição 0202 30 50, a parte 
inferior do quarto dianteiro com a ponta do peito, o meio do peito e a cartilagem. 

 B. Os produtos referidos na Nota complementar 1 A a) a g) podem ser apresentados com ou sem 
coluna vertebral.  

 C. Para a determinação do número de costelas inteiras ou cortadas referidas na Nota complementar 
1 A, só são tidas em consideração as costelas inteiras ou cortadas, ligadas à coluna vertebral. Nos 
casos onde a coluna vertebral foi retirada, só as costelas inteiras ou cortadas, que anteriormente 
estavam ligadas à coluna vertebral devem ser tidas em consideração.  

2. A. Consideram- se como: 

 a)  “Carcaças inteiras ou meias-carcaças”, na aceção das subposições 0203 11 10 e 0203 21 10, 
os porcos abatidos, sob a forma de carcaças de animais da espécie suína doméstica, 
sangrados e eviscerados a que se tenham tirado as cerdas e unhas. As meias-carcaças obtêm-
se por corte da carcaça inteira passando por cada vértebra cervical, dorsal, lombar e sagrada e 
pelo ou ao longo do esterno e da sínfise ísquio- púbica. As carcaças ou meias-carcaças podem 
apresentar- se com ou sem cabeça, com ou sem a parte do pescoço, chamada "faceira baixa", 
os pés, a banha, rins, cauda ou diafragma. As meias-carcaças podem apresentar- se com ou 
sem espinal medula, mioleira e língua. As carcaças inteiras e meias-carcaças de porcas podem 
apresentar- se com ou sem mamilos;  

 b)  “Perna”, na aceção das subposições 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, a parte 
posterior (caudal) da meia-carcaça, com os ossos, com ou sem pé, pernil, courato ou toucinho. 

 A perna está separada do resto da meia-carcaça de modo a incluir no máximo a última vértebra 
lombar;  

 c)  “Parte dianteira”, na aceção das subposições 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 
60, a parte anterior (cranial) e a meia-carcaça sem a cabeça, com ou sem a parte do pescoço 
denominado "faceira baixa", compreendendo os ossos, com ou sem o pé, a perna (canela), o 
coiro ou o toucinho.  

 A parte dianteira é separada do resto da meia-carcaça de modo a incluir no máximo a quinta 
vértebra dorsal. 

 A parte superior (dorsal) da parte dianteira (espinhaço), mesmo com a escápula e músculos 
aferentes, é considerada como pedaço do lombo, desde que separada da parte inferior (ventral) 
da parte dianteira por um corte localizado, no máximo, imediatamente abaixo da coluna 
vertebral;  

 d)  “Pá”, na aceção das subposições 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, a parte 
inferior da parte dianteira, mesmo com a escápula e músculos aferentes, com ossos, com ou 
sem pé, pernil, courato ou toucinho. 
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 A escápula com os músculos aferentes, apresentada isoladamente, considera- se como pedaço 
da pá, nesta suposição;  

 e)  “Lombo”, na aceção das subposições 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, a 
parte superior da meia-carcaça, desde a primeira vértebra cervical até as vértebras caudais, 
com ossos, com ou sem lombinho, escápula, courato ou toucinho. 

 O lombo está separado da parte inferior da meia-carcaça por um corte localizado 
imediatamente abaixo da coluna vertebral;  

 f)  “Barriga”, na aceção das subposições 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, a 
parte inferior da meia-carcaça, denominada "entremeada", situada entre a perna e a pá, com ou 
sem ossos e com courato e toucinho;  

g) “Meia-carcaça bacon”, na aceção da suposição 0210 19 10, a meia-carcaça de porco que se 
apresente sem cabeça, faceira, goela, pés, rabo, banhas, rim, lombinho, escápula, esterno, 
coluna vertebral, osso ilíaco e diafragma;  

 h)  “Três quartos dianteiros”, na aceção da suposição 0210 19 10, a meia-carcaça bacon sem 
perna, desossada ou não;  

 ij)  “Três quartos traseiros”, na aceção da suposição 0210 19 20, a meia-carcaça bacon sem parte 
dianteira, desossada ou não;   

 k)  “Vão”, na aceção da suposição 0210 19 20, a meia-carcaça bacon sem perna nem parte 
dianteira, desossada ou não. 

 A suposição inclui igualmente os pedaços do “Vão” que contenha lombo e peito nas proporções 
naturais dos “vãos” inteiros. 

 B. Os pedaços provenientes dos cortes referidos na Nota complementar 2 A f) só se classificam pelas 
mesmas subposições se contiverem o courato e o toucinho.  

 Se as peças classificadas nas subposições 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 
19 30 e 0210 19 60 forem obtidas a partir de meias-carcaças bacon, às quais já se retiraram os 
ossos indicados na Nota complementar 2 A g), o corte deverá seguir os mesmos planos definidos 
respetivamente na Nota complementar 2 A b), c) e d); em qualquer caso, estas peças ou os seus 
pedaços devem conter ossos. 

 C. Incluem- se nomeadamente nas subposições 0206 49 00 e 0210 99 49 as cabeças ou metades de 
cabeças de porcos domésticos, com ou sem mioleira, faceira ou língua, compreendendo os seus 
pedaços.  

 A cabeça está separada do resto da meia-carcaça: 

- por um corte retilíneo paralelo ao crânio, ou 

 - por um corte paralelo ao crânio até ao nível dos olhos e a seguir inclinado até à frente da 
cabeça, de modo a que a "faceira baixa" continue ligada à meia-carcaça. 

 Consideram- se como “pedaços de cabeça”, entre outras, a faceira, a focinheira, as orelhas e a 
carne aderente à cabeça, nomeadamente, a carne da parte posterior do crânio. Todavia, a carne 
sem osso, apresentada isoladamente e pertencente à parte dianteira (compreendendo o pescoço, 
parte da pá, a "faceira baixa" apresentada sozinha ou em conjunto com o pescoço, parte da pá) 
classifica- se nas subposições 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81, conforme o 
caso.  

 D. Considera- se como “toucinho”, na aceção das subposições 0209 00 11 e 0209 00 19, o tecido 
adiposo subjacente ao courato e a ele ligado, qualquer que seja a parte do porco donde provenha; 
em qualquer caso, o peso do tecido adiposo deve ser superior ao peso do courato. 

 Estas subposições incluem igualmente o toucinho a que se retirou o courato. 
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 E. Consideram- se como “secos ou fumados”, na aceção das subposições 0210 11 31, 0210 11 39, 
0210 12 19 e 0210 19 60 a 0210 19 89, os produtos em que a relação água- proteína (teor em 
azoto x 6,25) na carne é inferior ou igual a 2,8. O teor em azoto deve ser determinado pelo método 
ISO 937- 1978. 

3. A. Considera- se como: 

 a)  “Carcaça”, na aceção das subposições 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 
50 51, o corpo inteiro do animal abatido, tal como se apresenta depois das operações de 
sangria, evisceração e esfola, com ou sem cabeça, com ou sem pés e com ou sem outras 
miudezas não separadas. Quando as carcaças se apresentem sem a cabeça, esta deve ter 
sido separada da carcaça ao nível da articulação atlóido- occipital. Quando se apresentem sem 
os pés, estes devem ter sido seccionados ao nível das articulações carpo- metacárpicas ou 
tarso - metatársicas;  

 b)  “Meia- carcaça”, na aceção das subposições 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 
0204 50 51, o produto obtido por divisão da carcaça inteira segundo um plano de simetria que 
passe pelo meio de cada vértebra cervical, dorsal, lombar e sagrada e pelo meio do esterno e 
da sínfise ísquio- púbica;  

 c)  “Cofre”, na aceção das subposições 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, a parte 
anterior da carcaça, com ou sem peito, com todos os ossos, pás, cachaço e costelas 
descobertas, cortada perpendicularmente à coluna vertebral e com um mínimo de cinco e um 
máximo de sete pares de costelas, inteiras ou cortadas;  

 d)  “Meio- cofre”, na aceção das subposições 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, a 
parte anterior da meia-carcaça, com ou sem peito, com todos os ossos, pá, cachaço e costelas 
descobertas, cortada perpendicularmente à coluna vertebral e com um mínimo de cinco e um 
máximo de sete costelas, inteiras ou cortadas;  

 e)  “Lombo” e “sela”, na aceção das subposições 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 
55, a parte restante da carcaça depois de retirado o quarto traseiro não separado e o cofre, 
com ou sem rins; a sela, separada do lombo, deve ter um mínimo de cinco vértebras lombares; 
o lombo, separado da sela, deve ter um mínimo de cinco pares de costelas, inteiras ou 
cortadas;  

 f)   “Meio lombo” e “meia sela”, na aceção das subposições 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 
0204 50 55, a parte restante da meia-carcaça depois de retirado o quarto traseiro separado e o 
meio cofre, com ou sem rins; a meia sela, separada do meio lombo, deve ter um mínimo de 
cinco vértebras lombares; o meio lombo, separado da meia sela, deve ter um mínimo de cinco 
costelas, inteiras ou cortadas;  

 g)  “Quarto traseiro não separados”, na aceção das subposições 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 
19 e 0204 50 59, a parte posterior da carcaça, com todos os ossos e massas musculares, 
cortada perpendicularmente à coluna vertebral ao nível da sexta vértebra lombar, ligeiramente 
abaixo do ílio ou ao nível da quarta vértebra sagrada, através do ílio, antes da sínfise ísquio-
púbica; 

 h)  “Quarto traseiro separado”, na aceção das subposições 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 
0204 50 59, a parte posterior da meia-carcaça, com todos os ossos e massas musculares, 
cortada perpendicularmente à coluna vertebral ao nível da sexta vértebra lombar, ligeiramente 
abaixo do ílio, ou ao nível da quarta vértebra sagrada, através do ílio, antes da sinfise ísquio-
púbica;  

 B.  Para a determinação do número de costelas, inteiras ou cortadas, mencionadas na nota 3.A, 
apenas se consideram as costelas, inteiras ou cortadas, ligadas à coluna vertebral. 

4. Considera- se como: 

 a) “Pedaços de aves, não desossados”, na aceção das subposições 0207 13 20 a 0207 13 60, 
0207 14 20 a 0207 14 60, 0207 26 20 a 0207 26 70, 0207 27 20 a 0207 27 70, 0207 44 21 a 
0207 44 61, 0207 45 21 a 0207 45 61, 0207 54 21 a 0207 54 61, 0207 55 21 a 0207 55 61 e 
0207 60 21 a 0207 60 61, os pedaços nelas referidos, com todos os ossos. Os pedaços de 
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aves referidos no primeiro parágrafo que tenham sido parcialmente desossados classificam-se 
nas subposições 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 
0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 ou 0207 60 81;  

 b) “Metades”, na aceção das subposições 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 
44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 e 0207 60 21, as metades de carcaças de aves, 
obtidas por um corte longitudinal segundo o plano definido pelo esterno e pela coluna vertebral; 
  

 c) “Quartos”, na aceção das subposições 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 
44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 e 0207 60 21, os quartos anteriores ou posteriores, 
obtidos por um corte transversal de uma metade;  

 d) “Asas inteiras mesmo sem a ponta”, na aceção das subposições 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 
26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 e 0207 60 31, os pedaços 
de aves constituídos pelo úmero, rádio e cúbito com a massa muscular envolvente. A 
extremidade, incluindo os ossos cárpicos, pode ter sido ou não retirada. Os cortes devem ser 
feitos nas articulações;  

 e) “Peitos”, na aceção das subposições 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 
51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 e 0207 60 51, os pedaços de aves constituídos pelo 
esterno e costelas de ambos os lados com a massa muscular envolvente;  

 f) “Pernas”, na aceção das subposições 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 
54 61, 0207 55 61 e 0207 60 61, os pedaços de aves constituídos pelo fémur, tíbia e perónio 
com a massa muscular envolvente. Os dois cortes devem ser feitos nas articulações;  

 g) “Partes inferiores de pernas de perus ou de peruas”, na aceção das subposições 0207 26 60 e 
0207 27 60, os pedaços de perus ou de peruas constituídos pela tíbia e perónio com a massa 
muscular envolvente. Os dois cortes devem ser feitos nas articulações;  

 h) “Pernas de perus ou de peruas, à exceção das partes inferiores”, na aceção das subposições 
0207 26 70 e 0207 27 70, pedaços de perus ou de peruas constituídos pelo fémur com a massa 
muscular envolvente ou pelo fémur, tíbia e perónio com a massa muscular envolvente. Os dois 
cortes devem ser feitos nas articulações;  

 ij) Partes denominadas “paletós de pato ou de ganso”, na aceção das subposições 0207 44 71, 
0207 45 71, 0207 54 71 e 0207 55 71, os produtos constituídos por patos ou gansos 
depenados, completamente esvaziados, sem cabeça nem patas, e em que os ossos da 
carcaça (esterno, costelas, coluna vertebral e sacro) foram retirados, mas apresentando ainda 
os fémures, tíbias e úmeros. 

5. A taxa de direito aplicável às misturas incluídas no presente Capítulo é como segue:  

 a)  Quando um dos componentes representa pelo menos 90%, em peso, da mistura, a taxa do 
direito aplicável ao conjunto é a do direito aplicável a esse componente;  

 b)  Nos outros casos, essa taxa é a do direito aplicável ao componente sujeito à imposição mais 
elevada. 

6.  a) As carnes não cozidas e temperadas classificam- se no Capítulo 16. Consideram- se como “carnes 
temperadas”, as carnes não cozidas cujo tempero se fez em profundidade ou em toda a superfície 
do produto e seja percetível a olho nu ou perfeitamente percetível ao gosto. 

 b)  Os produtos da posição 0210, a que foram adicionados temperos durante o seu fabrico, continuam 
a classificar- se nesta posição, desde que tal não altere a sua característica, de produto da posição 
0210. 

7. São consideradas como "salgadas ou em salmoura", na aceção das subposições 0210 11 a 0210 93, 
as carnes e miudezas comestíveis que foram objeto de um processo de salga com impregnação 
profunda homogénea em todas as suas partes, com um teor global, em peso, de sal igual ou superior 
a 1,2%, desde que a salga seja a operação que garanta a conservação a longo prazo. São 
consideradas como “salgadas ou em salmoura”, na aceção da subposição 0210 99, as carnes e 
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miudezas comestíveis que foram objeto de um processo de salga com impregnação profunda 
homogénea em todas as suas partes, com um teor global, em peso, de sal igual ou superior a 1.2%.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

0201 Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 
refrigeradas: 

0201.10.00 - Carcaças e meias-carcaças ........................................................  -  
0201.20 - Outras peças não desossadas:
0201.20.20 - - Quartos denominados "compensados" .......................................  -  
0201.20.30 - - Quartos dianteiros separados ou não ..........................................  -  
0201.20.50 - - Quartos traseiros separados ou não ...........................................  -  
0201.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0201.30.00 - Desossadas ..................................................................................  -  

0202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas: 

0202.10.00 - Carcaças e meias-carcaças ........................................................  -  
0202.20 - Outras peças não desossadas:
0202.20.10 - - Quartos denominados "compensados" .......................................  -  
0202.20.30 - - Quartos dianteiros separados ou não ..........................................  -  
0202.20.50 - - Quartos traseiros separados ou não ...........................................  -  
0202.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0202.30 - Desossadas: 
0202.30.10 - - Quartos dianteiros, inteiros ou cortados em cinco pedaços no 

máximo, sendo cada quarto dianteiro apresentado num único 
bloco de congelação; quartos denominados "compensados" 
apresentados em dois blocos de congelação que contenha, um 
deles, o quarto dianteiro inteiro ou cortado em cinco pedaços no 
máximo e o outro, o quarto traseiro, com exclusão do lombo, 
num só pedaço. ............................................................................  -  

0202.30.50 - - Cortes de quartos dianteiros e de peitos, denominados 
"australianos" .............................................................................  -  

0202.30.90 - - Outras ..........................................................................................  -  

0203 Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou 
congeladas: 

- Frescas ou refrigeradas: 
0203.11 - - Carcaças e meias-carcaças: 
0203.11.10 - - - Dos animais da espécie suína doméstica..................................  -  
0203.11.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0203.12 - - Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados: 

- - - Dos animais da espécie suína doméstica: 
0203.12.11 - - - - Pernas e pedaços de pernas ...................................................  -  
0203.12.19 - - - - Pás e pedaços de pás ..............................................................  -  
0203.12.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0203.19 - - Outras: 

- - - Dos animais da espécie suína doméstica: 
0203.19.11 - - - - Partes dianteiras e pedaços de partes dianteiras ....................  -  
0203.19.13 - - - - Lombos e pedaços de lombos .................................................  -  
0203.19.15 - - - - Barrigas entremeadas, e seus pedaços ...................................  -  

- - - - Outras: 
0203.19.55 - - - - - Desossadas ............................................................................  -  
0203.19.59 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
0203.19.90 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Congeladas: 
0203.21 - - Carcaças e meias-carcaças: 
0203.21.10 - - - Dos animais da espécie suína doméstica..................................  -  
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0203.21.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0203.22 - - Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados:

- - - Dos animais da espécie suína doméstica: 
0203.22.11 - - - - Pernas e pedaços de pernas ...................................................  -  
0203.22.19 - - - - Pás e pedaços de pás ..............................................................  -  
0203.22.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0203.29 - - Outras:

- - - Dos animais da espécie suína doméstica: 
0203.29.11 - - - - Partes dianteiras e pedaços de partes dianteiras ....................  -  
0203.29.13 - - - - Lombos e pedaços de lombos .................................................  -  
0203.29.15 - - - - Barrigas entremeadas, e seus pedaços ...................................  -  

- - - - Outras: 
0203.29.55 - - - - - Desossadas ............................................................................  -  
0203.29.59 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
0203.29.90 - - - Outras ........................................................................................  -  

0204 Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, 
refrigeradas ou congeladas: 

0204.10.00 - Carcaças e meias-carcaças de borrego, frescas ou 
refrigeradas .................................................................................  -  

- Outras carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 
refrigeradas: 

0204.21.00 - - Carcaças e meias-carcaças ......................................................  -  
0204.22 - - Outras peças não desossadas: 
0204.22.10 - - - Cofre ou meio cofre ...................................................................  -  
0204.22.30 - - - Lombo e/ou sela ou meio lombo e/ou meia sela .......................  -  
0204.22.50 - - - Quartos traseiros .......................................................................  -  
0204.22.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0204.23.00 - - Desossadas ................................................................................  -  
0204.30.00 - Carcaças e meias-carcaças de borrego, congeladas ..............  -  

- Outras carnes de animais da espécie ovina, congeladas: 
0204.41.00 - - Carcaças e meias-carcaças ......................................................  -  
0204.42 - - Outras peças não desossadas: 
0204.42.10 - - - Cofre ou meio cofre ...................................................................  -  
0204.42.30 - - - Lombo e/ou sela ou meio lombo e/ou meia sela .......................  -  
0204.42.50 - - - Quartos traseiros .......................................................................  -  
0204.42.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0204.43 - - Desossadas: 
0204.43.10 - - - D e  borrego ................................................................................  -  
0204.43.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0204.50 - Carnes de animais da espécie caprina:

- - Frescas ou refrigeradas: 
0204.50.11 - - - Carcaças ou meias-carcaças ....................................................  -  
0204.50.13 - - - Cofre ou meio cofre ...................................................................  -  
0204.50.15 - - - Lombo e/ou sela ou meio lombo e/ou meia sela .......................  -  
0204.50.19 - - - Quartos traseiros .......................................................................  -  

- - - Outras: 
0204.50.31 - - - - Pedaços não desossados ........................................................  -  
0204.50.39 - - - - Pedaços desossados ...............................................................  -  

- - Congeladas: 
0204.50.51 - - - Carcaças ou meias-carcaças ....................................................  -  
0204.50.53 - - - Cofre ou meio cofre ...................................................................  -  
0204.50.55 - - - Lombo e/ou sela ou meio lombo e/ou meia sela .......................  -  
0204.50.59 - - - Quartos traseiros .......................................................................  -  

- - - Outras: 
0204.50.71 - - - - Pedaços não desossados ........................................................  -  
0204.50.79 - - - - Pedaços desossados ...............................................................  -  

0205.00 Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, 
frescas, refrigeradas ou congeladas: 

0205.00.20 - Frescas ou refrigeradas ................................................................  -  
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0205.00.80 - Congeladas ...................................................................................  -  

0206 Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, 
suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, 
refrigeradas ou congeladas: 

0206.10 - Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas: 
0206.10.10 - - Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos ...................  -  

- - Outras: 
0206.10.95 - - - Pilares do diafragma e diafragmas ............................................  -  
0206.10.98 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Da espécie bovina, congeladas: 
0206.21.00 - - Línguas .......................................................................................  -  
0206.22.00 - - Fígados .......................................................................................  - 
0206.29 - - Outras: 
0206.29.10 - - - Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos .................  -  

- - - Outras: 
0206.29.91 - - - - Pilares do diafragma e diafragmas ..........................................  -  
0206.29.99 - - - - Outras .......................................................................................  -  
0206.30.00 - Da espécie suína, frescas ou refrigeradas ................................  - 

- Da espécie suína, congeladas: 
0206.41.00 - - Fígados .......................................................................................  - 
0206.49.00 - - Outras .........................................................................................  - 
0206.80 - Outras, frescas ou refrigeradas: 
0206.80.10 - - Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos ...................  -  

- - Outras: 
0206.80.91 - - - Das espécies cavalar, asinina ou muar .....................................  -  
0206.80.99 - - - Das espécies ovina ou caprina ..................................................  -  
0206.90 - Outras, congeladas:
0206.90.10 - - Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos ...................  -  

- - Outras: 
0206.90.91 - - - Das espécies cavalar, asinina ou muar .....................................  -  
0206.90.99 - - - Das espécies ovina ou caprina ..................................................  -  

0207 Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou 
congeladas, das aves da posição 0105: 

- De galos e de galinhas: 
0207.11 - - Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas:
0207.11.10 - - - Depenados, sem tripas, com cabeça e patas, denominados 

“frangos 83%” .............................................................................  - 
0207.11.30 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, mas com 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”frangos 
70%” ...........................................................................................  - 

0207.11.90 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas e sem 
pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”frangos 
65%”, ou apresentados de outro modo ......................................  - 

0207.12 - - Não cortadas em pedaços, congeladas:
0207.12.10 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, mas com 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”frangos 
70%” ...........................................................................................  - 

0207.12.90 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas e sem 
pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”frangos 
65%”, ou apresentados de outro modo ......................................  - 

0207.13 - - Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados:
- - - Pedaços: 

0207.13.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 
- - - - Não desossados: 

0207.13.20 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.13.30 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.13.40 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas..................................................................................  - 
0207.13.50 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
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0207.13.60 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.13.70 - - - - - Outros .....................................................................................  - 
 - - - Miudezas: 
0207.13.91 - - - - Fígados ....................................................................................  - 
0207.13.99 - - - - Outros .......................................................................................  - 
0207.14 - - Pedaços e miudezas, congelados:

- - - Pedaços: 
0207.14.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 

- - - - Não desossados: 
0207.14.20 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.14.30 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.14.40 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.14.50 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
0207.14.60 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.14.70 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
0207.14.91 - - - - Fígados ....................................................................................  - 
0207.14.99 - - - - Outras .......................................................................................  - 

- De peruas e de perus: 
0207.24 - - Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas:
0207.24.10 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados” perus 80%” .  - 
0207.24.90 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem pescoço, sem 

patas, coração, fígado e moela, denominados ”perus 73%”, ou 
apresentados de outro modo .....................................................  - 

0207.25 - - Não cortadas em pedaços, congeladas:
0207.25.10 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados” perus 80%” .  - 
0207.25.90 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem pescoço, sem 

patas, coração, fígado e moela, denominados ”perus 73%”, ou 
apresentados de outro modo .....................................................  - 

0207.26 - - Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados:
- - - Pedaços: 

0207.26.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 
- - - - Não desossados: 

0207.26.20 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.26.30 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.26.40 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.26.50 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 

- - - - - Coxas e pedaços de coxas: 
0207.26.60 - - - - - - Partes inferiores das coxas e seus pedaços ........................  - 
0207.26.70 - - - - - - Outros ...................................................................................  - 
0207.26.80 - - - - - Outras .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
0207.26.91 - - - - Fígados ....................................................................................  - 
0207.26.99 - - - - Outros .......................................................................................  - 
0207.27 - - Pedaços e miudezas, congelados:

- - - Pedaços: 
0207.27.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 

- - - - Não desossados: 
0207.27.20 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.27.30 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.27.40 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.27.50 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 

- - - - - Coxas e pedaços de coxas: 
0207.27.60 - - - - - - Partes inferiores das coxas e seus pedaços ........................  - 
0207.27.70 - - - - - - Outros ...................................................................................  - 
0207.27.80 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
0207.27.91 - - - - Fígados ....................................................................................  - 
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0207.27.99 - - - - Outras .......................................................................................  - 
- De patos: 

0207.41 - - Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas:
0207.41.20 - - - Depenados, sangrados, não eviscerados ou sem tripas, com 

cabeça e patas, denominados ”patos 85%” ...............................  - 
0207.41.30 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”patos 70%” .  - 
0207.41.80 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas e sem 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”patos 63%”, 
ou apresentados de outro modo ................................................  - 

0207.42 - - Não cortadas em pedaços, congeladas:
0207.42.30 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”patos 70%” .  - 
0207.42.80 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas e sem 

pescoço, coração, fígado e moela, denominados ”patos 63%”, 
ou apresentados de outro modo ................................................  - 

0207.43.00 - - Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados ...........  - 
0207.44 - - Outras, frescas ou refrigeradas: 

- - - Pedaços: 
0207.44.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 

- - - - Não desossados: 
0207.44.21 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.44.31 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.44.41 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.44.51 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
0207.44.61 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.44.71 - - - - - Partes denominadas “paletós de pato” ...................................  - 
0207.44.81 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
0207.44.91 - - - - Fígados, exceto fígados gordos (foies gras) ..........................  - 
0207.44.99 - - - - Outros .......................................................................................  - 
0207.45 - - Outras, congeladas: 

- - - Pedaços: 
0207.45.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 

- - - - Não desossados: 
0207.45.21 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.45.31 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.45.41 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.45.51 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
0207.45.61 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.45.71 - - - - - Partes denominadas “paletós de pato” ...................................  - 
0207.45.81 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
- - - - Fígados: 

0207.45.93 - - - - - Fígados gordos (foies gras) ..................................................  - 
0207.45.95 - - - - - Outros .....................................................................................  - 
0207.45.99 - - - - Outros .......................................................................................  - 

- De gansos:
0207.51 - - Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas:
0207.51.10 - - - Depenados, sangrados, não eviscerados, com cabeça e 

patas, denominados ”gansos 82%” ...........................................  - 
0207.51.90 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com ou 

sem coração e moela, denominados ”gansos 75%”, ou 
apresentados de outro modo .....................................................  - 

0207.52 - - Não cortadas em pedaços, congeladas:
0207.52.10 - - - Depenados, sangrados, não eviscerados, com cabeça e 

patas, denominados ”gansos 82%” ...........................................  - 
0207.52.90 - - - Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com ou 

sem coração e moela, denominados ”gansos 75%”, ou 
apresentados de outro modo .....................................................  - 

0207.53.00 - - Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados ...........  - 
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0207.54 - - Outras, frescas ou refrigeradas:
- - - Pedaços: 

0207.54.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 
- - - - Não desossados: 

0207.54.21 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.54.31 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.54.41 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.54.51 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
0207.54.61 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.54.71 - - - - - Partes denominadas “paletós de ganso” ................................  - 
0207.54.81 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
0207.54.91 - - - - Fígados, exceto fígados gordos (foies gras) ..........................  - 
0207.54.99 - - - - Outras .......................................................................................  - 
0207.55 - - Outras, congeladas:

- - - Pedaços: 
0207.55.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 

- - - - Não desossados: 
0207.55.21 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.55.31 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.55.41 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.55.51 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
0207.55.61 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.55.71 - - - - - Partes denominadas “paletós de ganso” ................................  - 
0207.55.81 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
- - - - Fígados: 

0207.55.93 - - - - - Fígados gordos (foies gras) ..................................................  - 
0207.55.95 - - - - - Outros .....................................................................................  - 
0207.55.99 - - - - Outras .......................................................................................  - 
0207.60 - De pintadas (galinhas-d´angola): 
0207.60.05 - - Não cortadas em pedaços, frescas, refrigeradas ou congeladas 

- - Outras, frescas, refrigeradas ou congeladas: 
- - - Pedaços: 

0207.60.10 - - - - Desossados ..............................................................................  - 
- - - - Não desossados: 

0207.60.21 - - - - - Metades ou quartos ................................................................  - 
0207.60.31 - - - - - Asas inteiras, mesmo sem a ponta ........................................  - 
0207.60.41 - - - - - Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas 

de asas ....................................................................................  - 
0207.60.51 - - - - - Peitos e pedaços de peitos ....................................................  - 
0207.60.61 - - - - - Coxas e pedaços de coxas ....................................................  - 
0207.60.81 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
0207.60.91 - - - - Fígados, exceto fígados gordos (foies gras), frescos ou 

refrigerados .............................................................................  - 
0207.60.99 - - - - Outras .......................................................................................  - 

0208  Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas 
ou congeladas: 

0208.10 - De coelhos ou de lebres: 
0208.10.10 - - De coelhos domésticos ................................................................  - 
0208.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0208.30.00 - De primatas ..................................................................................  -  
0208.40 - De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos 

cetáceos); de manatins (peixes-boi) e dugongos 
(mamíferos da ordem dos sirénios); de otárias e  focas, 
leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem dos 
pinípedes):

0208.40.10 - - Carnes de baleias ........................................................................  - 
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0208.40.20 - - Carnes de focas ...........................................................................  - 
0208.40.80 - - Outras ..........................................................................................  - 
0208.50.00 - De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas 

marinhas) .....................................................................................  - 
0208.60.00 - De camelos e outros camelídeos (Camelidae) .........................  -  
0208.90 - Outras: 
0208.90.10 - - De pombos domésticos ...............................................................  -  
0208.90.30 - - De caça, exceto de coelhos ou de lebres ....................................  - 
0208.90.60 - - De renas ......................................................................................  - 
0208.90.70 - - Coxas de rã .................................................................................  -  
0208.90.98 - - Outras ..........................................................................................  -  

0209 Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, 
não fundidas nem extraídas de outro modo, frescos, 
refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos 
ou fumados:  

0209.10 - De porco: 
- - Toucinho: 

0209.10.11 - - - Fresco, refrigerado, congelado, salgado ou em salmoura ........  -  
0209.10.19 - - - Seco ou fumado .........................................................................  -  
0209.10.90 - - Gorduras de porco, exceto as das subposições 0209.10.11 e 

0209.10.19 .................................................................................  -  
0209.90.00 - Outros ............................................................................................  -  

0210 Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, 
secas ou fumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou 
de miudezas: 

- Carnes da espécie suína: 
0210.11 - - Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados:

- - - Da espécie suína doméstica: 
- - - - Salgados ou em salmoura: 

0210.11.11 - - - - - Pernas e pedaços de pernas ..................................................  -  
0210.11.19 - - - - - Pás e pedaços de pás ............................................................  -  

- - - - Secos ou fumados: 
0210.11.31 - - - - - Pernas e pedaços de pernas ..................................................  -  
0210.11.39 - - - - - Pás e pedaços de pás ............................................................  -  
0210.11.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0210.12 - - Barrigas entremeadas, e seus pedaços: 

- - - Da espécie suína doméstica: 
0210.12.11 - - - - Salgados ou em salmoura .......................................................  -  
0210.12.19 - - - - Secos ou fumados ...................................................................  -  
0210.12.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0210.19 - - Outras: 

- - - Da espécie suína doméstica: 
- - - - Salgadas ou em salmoura: 

0210.19.10 - - - - - Meias-carcaças bacon ou três- quartos dianteiros .................  -  
0210.19.20 - - - - - Três- quartos traseiros ou meios (vãos) .................................  -  
0210.19.30 - - - - - Partes dianteiras e pedaços de partes dianteiras ..................  -  
0210.19.40 - - - - - Lombos e pedaços de lombos ...............................................  -  
0210.19.50 - - - - - Outras .....................................................................................  - 

- - - - Secas ou defumadas: 
0210.19.60 - - - - - Partes dianteiras e pedaços de partes dianteiras ..................  -  
0210.19.70 - - - - - Lombos e pedaços de lombos ...............................................  -  

- - - - - Outras: 
0210.19.81 - - - - - - Desossadas ..........................................................................  -  
0210.19.89 - - - - - - Outras ...................................................................................  - 
0210.19.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0210.20 - Carnes da espécie bovina: 
0210.20.10 - - Não desossadas ..........................................................................  -  
0210.20.90 - - Desossadas .................................................................................  -  
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- Outras, incluindo as farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou 
de miudezas: 

0210.91.00 - - De primatas ................................................................................  -  
0210.92 - - De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos 

cetáceos); de manatins (peixes-boi) e dugongos 
(mamíferos da ordem dos sirénios); de otárias e focas, 
leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem dos  
pinípedes:  

0210.92.10 - - - De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos 
cetáceos); manatins (peixes-boi) e dugongos (mamíferos da 
ordem dos sirénios)....................................................................  -  

- - - Outros: 
0210.92.91 - - - - Carnes ......................................................................................  -  
0210.92.92 - - - - Miudezas ..................................................................................  -  
0210.92.99 - - - - Farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas .........  -  
0210.93.00 - - De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas 

marinhas) ..................................................................................  - 
0210.99 - - Outras: 

- - - Carnes: 
0210.99.10 - - - - De cavalo, salgadas, em salmoura ou secas ...........................  -  

- - - - Das espécies ovina e caprina: 
0210.99.21 - - - - - Não desossadas .....................................................................  -  
0210.99.29 - - - - - Desossadas ............................................................................  -  
0210.99.31 - - - - De renas ...................................................................................  -  
0210.99.39 - - - - Outras .......................................................................................  - 

- - - Miudezas: 
- - - - Da espécie suína doméstica: 

0210.99.41 - - - - - Fígados ...................................................................................  -  
0210.99.49 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - - Da espécie bovina: 
0210.99.51 - - - - - Pilares do diafragma e diafragmas .........................................  -  
0210.99.59 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - - Outras: 
- - - - - Fígados de aves domésticas: 

0210.99.71 - - - - - - Fígados gordos (foies gras), de gansos ou de patos, 
salgados ou em salmoura .....................................................  -  

0210.99.79 - - - - - - Outros ...................................................................................  -  
0210.99.85 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
0210.99.90 - - - Farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ...........  -  
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CAPÍTULO 3 

PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

Notas  

1. O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os mamíferos da posição 0106; 

 b)  as carnes dos mamíferos da posição 0106 (posições 0208 ou 0210); 

 c)  os peixes (incluídos os  seus  fígados,  ovas  e sémen) e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, mortos e impróprios para a alimentação humana, seja pela sua  natureza,  
seja pelo seu estado de apresentação (Capítulo 5); as farinhas, pós e pellets de peixes ou 
crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação 
humana (posição 2301); 

 d) o caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe (posição 1604).  

2.  No presente Capítulo o termo "pellets" designa os produtos apresentados sob a forma de cilindros, 
bolas, etc., aglomerados quer por simples pressão, quer pela adição de um aglutinante em pequena 
quantidade. 
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0301 Peixes vivos: 

 - Peixes ornamentais: 
0301.11.00 - - De água doce .............................................................................  -  
0301.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros peixes vivos: 
0301.91 - - Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 
Oncorhynchus chrysogaster):

0301.91.10 - - - Das espécies Oncorhynchus apache e Oncorhynchus 
chrysogaster .............................................................................  - 

0301.91.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0301.92 - - Enguias (Anguilla spp.):
0301.92.10 - - - De comprimento inferior a 12 cm ...............................................  - 
0301.92.30 - - - De  comprimento  igual  ou  superior  a 12 cm, mas inferior a 

20 cm .........................................................................................  - 
0301.92.90 - - - De comprimento igual ou  superior a 20 cm ..............................  -  
0301.93.00 - - Carpas (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylophar-

yngodon piceus) e pimpão (Carassius carassius) ..................  -   
0301.94 - - Atuns (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
0301.94.10 - - - Atum (Thunnus thynnus) .........................................................  - 
0301.94.90 - - - Atum (Thunnus orientalis) .......................................................  - 
0301.95.00 - - Atum (Thunnus maccoyii) .........................................................  -  
0301.99 - - Outros: 

- - - De água doce: 
0301.99.11 - - - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus Keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus 
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masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar  e Hucho 
hucho) .....................................................................................  -  

0301.99.18 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0301.99.85 - - - Outros ........................................................................................  -  

0302 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixes e 
outra carne de peixes da posição 0304: 

- Salmonídeos, exceto fígados, ovas e sémen: 
0302.11 - - Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 
Oncorhynchus chrysogaster): 

0302.11.10 - - - Das espécies Oncorhynchus apache e Oncorhynchus 

chrysogaster .............................................................................  -
0302.11.20 - - - Da espécie Oncorhynchus mykiss, com cabeça e guelras, 

evisceradas, pesando mais de 1,2 kg cada, ou descabeçadas, 
sem guelras, evisceradas, pesando mais de 1 kg cada ............  - 

0302.11.80 - - - Outros ........................................................................................  - 
0302.13.00 - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e 
Oncorhynchus rhodurus) ........................................................  -

0302.14.00 - - Salmões (Salmo salar e Hucho hucho) ...................................  -

0302.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  
- Peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae, 
exceto fígados, ovas e sémen: 

0302.21 - - Alabotes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 
0302.21.10 - - - Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides) ......  -  
0302.21.30 - - - Alabote- do- Atlântico (Hippoglossus hippoglossus) ..............  -  
0302.21.90 - - - Alabote- do- Pacífico (Hippoglossus stenolepis) ....................  -  
0302.22.00 - - Solha (Pleuronectes platessa) ..................................................  -  
0302.23.00 - - Linguados (Solea spp.)  ............................................................  -  
0302.24.00 - - Pregados (Psetta maxima, Scophthalmidae) ..........................  -

0302.29 - - Outros: 
0302.29.10 - - - Cartas (Lepidorhombus spp.)  ................................................  -  
0302.29.80 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Atuns (do género Thunnus), bonito (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), exceto fígados,ovas e sémen: 

0302.31 - - Atum (Thunnus alalunga): 
0302.31.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  -  
0302.31.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0302.32 - - Atum (Thunnus albacares): 
0302.32.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  -  
0302.32.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0302.33 - - Bonito: 
0302.33.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  -  
0302.33.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0302.34 - - Atum (Thunnus obesus):
0302.34.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da 

posição 1604 ..............................................................................  - 
0302.34.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0302.35 - - Atuns (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): 

- - - Atum (Thunnus thynnus): 
0302.35.11 - - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  -
0302.35.19 - - - - Outros .......................................................................................  -
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- - - Atum (Thunnus orientalis): 
0302.35.91 - - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  -
0302.35.99 - - - - Outros .......................................................................................  -

0302.36 - - Atum (Thunnus maccoyii): 
0302.36.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da 

posição 1604 ..............................................................................  - 
0302.36.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0302.39 - - Outros: 
0302.39.20 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

1604 ...........................................................................................  - 
0302.39.80 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), biqueirões 
(Engraulis spp.), sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadilhas (Sprattus 

sprattus), sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), carapaus (Trachurus 

spp.), cobia (Rachycentron canadum) e espadartes (Xiphias 

gladius), exceto fígados, ovas e sémen: 
0302.41.00 - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) ........................  -
0302.42.00 - - Biqueirões (Engraulis spp.) ...................................................... - 
0302.43 - - Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas 

(Sardinella spp.), espadilhas (Sprattus sprattus):
0302.43.10 - - - Sardinha da espécie Sardina Pilchardus .................................  - 
0302.43.30 - - - Sardinhas do género Sardinops; sardinelas (Sardinella  

spp.) ...........................................................................................  - 
0302.43.90 - - - Espadilha (Sprattus sprattus) ..................................................  -
0302.44.00 - - Sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) ........................................  -
0302.45 - - Carapaus (Trachurus spp.):
0302.45.10 - - - Carapau (Trachurus trachurus) ...............................................  -
0302.45.30 - - - Carapau (Trachurus murphyi) .................................................  -
0302.45.90 - - - Outros ........................................................................................  -
0302.46.00 - - Cobia (Rachycentron canadum) ...............................................  - 
0302.47.00 - - Espadartes (Xiphias gladius) ....................................................  - 

- Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae 
e Muraenolepididae, exceto fígados, ovas e sémen: 

0302.51 - - Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-
Gronelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico (Gadus 
macrocephalus): 

0302.51.10 - - - Da espécie Gadus morhua .......................................................  -  
0302.51.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0302.52.00 - - Arincas (Melanogrammus aeglefinus) .....................................  - 
0302.53.00 - - Escamudo (Pollachius virens) ..................................................  - 
0302.54 - - Pescadas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.): 

- - - Pescadas do género Merluccius:
0302.54.11 - - - - Pescada-da-África do Sul (Merluccius capensis) e pescada 

da Namíbia (Merluccius paradoxus) .....................................  -
0302.54.15 - - - - Pescada-da-Nova Zelândia (Merluccius australis) ................  -
0302.54.19 - - - - Outros .......................................................................................  -
0302.54.90 - - - Abróteas do género Urophycis   ..............................................  - 
0302.55.00 - - Escamudo-do-Alasca (Theragra chalcogramma) ...................  -
0302.56.00 - - Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius 

australis) ...................................................................................  - 
0302.59 - - Outros: 
0302.59.10 - - - Peixes da espécie Boreogadus saída ......................................  - 
0302.59.20 - - - Badejo (Merlangus merlangus) ...............................................  - 
0302.59.30 - - - Juliana (Pollachius pollachius)   .............................................  - 
0302.59.40 - - - Lingues (Molva spp.) .................................................................  - 
0302.59.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
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- Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 
carpio, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) e pimpão 
(Carassius carassius), enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo 
(Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp), 
exceto fígados, ovas e sémen: 

0302.71.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.) .....................................................  - 
0302.72.00 - - Peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.) ...........................................................................  - 
0302.73.00 - - Carpas (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngo-

don piceus) e pimpão (Carassius carassius) ..........................  - 
0302.74.00 - - Enguias (Anguilla spp.) .............................................................  - 
0302.79.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Outros peixes, exceto fígados, ovas e sémen: 
0302.81 - - Esqualos:
0302.81.10 - - - Galhudo (Squalus acanthias) ..................................................  - 
0302.81.20 - - - Pata- roxas (Scyliorhinus spp.) ................................................  - 
0302.81.30 - - - Tubarão-sardo (Lamna nasus) .................................................  - 
0302.81.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0302.82.00 - - Raias (Rajidae) ...........................................................................  - 
0302.83.00 - - Marlongas (Dissostichus spp.) ................................................  - 
0302.84 - - Robalos (Dicentrarchus spp.):
0302.84.10 - - - Robalos (Dicentrarchus labrax) ...............................................  - 
0302.84.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0302.85 - - Pargos (Sparidae): 
0302.85.10 - - - Das espécies Dentex dentex e Pagellus spp. .........................  - 
0302.85.30 - - - Douradas (Sparus aurata) ........................................................  - 
0302.85.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0302.89 - - Outros:
0302.89.10 - - - De água doce .............................................................................  - 

- - - Outros: 
- - - - Peixes do género Euthynnus, exceto o bonito

(Katsuwonus) pelamis, referido na subposição 0302 33: 
0302.89.21 - - - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

1604 .........................................................................................  - 
0302.89.29 - - - - - Outros .....................................................................................  - 
 - - - - Cantarilhos (Sebastes spp.): 
0302.89.31 - - - - - Da espécie Sebastes marinus ..............................................  - 
0302.89.39 - - - - - Outros .....................................................................................  - 
0302.89.40 - - - - Xaputas (Brama spp.) .............................................................  - 
0302.89.50 - - - - Tamboril (Lophius spp.) .........................................................  - 
0302.89.60 - - - - Maruca (Genypterus blacodes) .............................................  - 
0302.89.90 - - - - Outros .......................................................................................  - 
0302.90.00 - Fígados, ovas e sémen ...............................................................  - 

0303 Peixes congelados, exceto os filetes de peixes e outra carne 
de peixes da posição 03.04: 

- Salmonídeos, exceto fígados, ovas e sémen: 
0303.11.00 - - Salmões (Oncorhynchus nerka) ...............................................  - 
0303.12.00 - - Outros salmões (Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e 
Oncorhynchus rhodurus) ..........................................................  - 

0303.13.00 - - Salmões (Salmo salar e Hucho hucho) ...................................  - 
0303.14 - - Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 

Oncorhynchus chrysogaster):  
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0303.14.10 - - - Das espécies Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus 

chrysogaster .............................................................................  - 
0303.14.20 - - - Da espécie Oncorhynchus mykiss, com cabeça e guelras, 

evisceradas, pesando mais de 1,2 kg cada, ou 
descabeçadas, sem guelras, evisceradas, pesando mais de 
1 kg cada .................................................................................  - 

0303.14.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0303.19.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 
carpio, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) e pimpão 
(Carassius carassius), enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo 
(Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), 
exceto fígados, ovas e sémen:

0303.23.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.) .....................................................  - 
0303.24.00 - - Peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.) ...........................................................................  - 
0303.25.00 - - Carpas (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngo-

don piceus) e pimpão (Carassius carassius) .......................  - 
0303.26.00 - - Enguias (Anguilla spp.) .............................................................  - 
0303.29.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae e Citharidae, 
exceto fígados, ovas e sémen: 

0303.31 - - Alabotes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 
0303.31.10 - - - Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides) ......  -  
0303.31.30 - - - Alabote- do- Atlântico (Hippoglossus hippoglossus)  .............  -  
0303.31.90 - - - Alabote (Hippoglossus stenolepis)  ........................................  -  
0303.32.00 - - Solhas (Pleuronectes platessa) ................................................  -  
0303.33.00 - - Linguados (Solea spp.)  ............................................................  -  
0303.34.00 - - Pregados (Psetta máxima, Scophthalmidae) ..........................  - 
0303.39 - - Outros: 
0303.39.10 - - - Solha (Platichthys flesus)  .......................................................  -  
0303.39.30 - - - Peixes do género Rhombosolea ..............................................  -  
0303.39.50 - - - Peixes das espécies Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus 

novaezealandiae .........................................................................  - 
0303.39.85 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Atuns (do género Thunnus), bonito (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), exceto fígados, ovas e sémen: 

0303.41 - - Atum (Thunnus alalunga): 
0303.41.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  - 
0303.41.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0303.42 - - Atum (Thunnus albacares): 

- - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 
16.04: 

- - - - Inteiros: 
0303.42.12 - - - - - Pesando mais de 10 Kg cada um...........................................  -  
0303.42.18 - - - - - Outros .....................................................................................  -  

- - - - Outros: 
0303.42.42 - - - - - Pesando mais de 10 Kg cada um...........................................  -  
0303.42.48 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
0303.42.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0303.43 - - Bonito: 
0303.43.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  - 
0303.43.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0303.44 - - Atum (Thunnus obesus): 
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0303.44.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 
16.04 ..........................................................................................  - 

0303.44.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0303.45 - - Atuns (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

- - - Atum (Thunnus thynnus): 
0303.45.12 - - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ........................................................................................  - 
0303.45.18 - - - - Outros ....................................................................................  ..  -  

- - - Atum (Thunnus orientalis):
0303.45.91 - - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 .....................................................................................  ..  -  
0303.45.99 - - - - Outros ....................................................................................  ..  -  
0303.46 - - Atum (Thunnus maccoyii):
0303.46.10 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  - 
0303.46.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0303.49 - - Outros: 
0303.49.20 - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ..........................................................................................  - 
0303.49.85 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinhas 
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella 
spp.), espadilha (Sprattus sprattus), sardas e cavalas 
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus), carapaus (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron 
canadum) e espadartes (Xiphias gladius), exceto fígados, 
ovas e sémen: 

0303.51.00 - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) ........................  -
0303.53 - - Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas 

(Sardinella spp.), espadilha (Sprattus sprattus): 
0303.53.10 - - - Sardinha da espécie Sardina pilchardus .................................  - 
0303.53.30 - - - Sardinhas do género Sardinops; sardinelas (Sardinella spp.)  - 
0303.53.90 - - - Espadilha (Sprattus sprattus) ..................................................  - 
0303.54 - - Sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus):
0303.54.10 - - - Das espécies Scomber scombrus ou Scomber japonicus....  - 
0303.54.90 - - - Da espécie Scomber australasicus .........................................  - 
0303.55 - - Carapaus (Trachurus spp.): 
0303.55.10 - - - Carapau (Trachurus trachurus) ...............................................  - 
0303.55.30 - - - Carapau (Trachurus murphyi) .................................................  - 
0303.55.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0303.56.00 - - Cobia (Rachycentron canadum)...............................................  - 
0303.57.00 - - Espadarte (Xiphias gladius) ......................................................  - 

- Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae 

e Muraenolepididae, exceto fígados, ovas e sémen: 
0303.63 - - Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-

Gronelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico (Gadus 

macrocephalus): 
0303.63.10 - - - Da espécie Gadus morhua .......................................................  - 
0303.63.30 - - - Da espécie Gadus ogac ...........................................................  - 
0303.63.90 - - - Da espécie Gadus macrocephalus ........................................  - 
0303.64.00 - - Arincas (Melanogrammus aeglefinus) .....................................  - 
0303.65.00 - - Escamudo (Pollachius virens) ..................................................  - 
0303.66 - - - Pescadas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.): . .   

- - - Pescadas do género Merluccius: 
0303.66.11 - - - - Pescadas-da-África do Sul (Merluccius capensis) e 

pescada-da-Namíbia (Merluccius paradoxus) ......................  - 
0303.66.12 - - - - Pescada-da-Argentina  (Merluccius hubbsi) ..........................  - 
0303.66.13 - - - - Pescada-da-Nova Zelândia (Merluccius australis) ................  - 
0303.66.19 - - - - Outros .......................................................................................  - 
0303.66.90 - - - Abróteas do género Urophycis .................................................  - 
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0303.67.00 - - Escamudo-do-Alasca (Theraga chalcogramma) ....................  - 
0303.68 - - Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius 

australis): 
0303.68.10 - - - Verdinhos (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) ..  - 
0303.68.90 - - - Verdinho (Micromesistius australis) .......................................  - 
0303.69 - - Outros: 
0303.69.10 - - - Peixes da espécie Boreogadus saída ......................................  - 
0303.69.30 - - - Badejo (Merlangius merlangus) ..............................................  - 
0303.69.50 - - - Juliana (Pollachius pollachius) ...............................................  - 
0303.69.70 - - - Pescada (Macruronus novaezealandiae) ...............................  - 
0303.69.80 - - - Lingues (Molva spp.) .................................................................  - 
0303.69.90 - - - Outros ........................................................................................  -

- Outros peixes, exceto fígados, ovas e sémen:
0303.81 - - Esqualos: 
0303.81.10 - - - Galhudo (Squalus acanthias) ..................................................  - 
0303.81.20 - - - Pata- roxas (Scyliorhinus spp.) ................................................  - 
0303.81.30 - - - Tubarão-sardo (Lamna nasus) .................................................  - 
0303.81.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0303.82.00 - - Raias (Rajidae) ...........................................................................  - 
0303.83.00 - - Marlongas (Dissostichus spp.) ................................................  - 
0303.84 - - Robalos (Dicentrarchus spp.): 
0303.84.10 - - - Robalo (Dicentrarchus labrax).................................................  - 
0303.84.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0303.89 - - Outros: 
0303.89.10 - - - De água doce .............................................................................  - 

- - - Outros: 
- - - - Peixes do género Euthynnus, exceto o bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis) referido na subposição 0303.43: 
0303.89.21 - - - - - Destinados à fabricação industrial dos produtos da posição 

16.04 ........................................................................................  - 
0303.89.29 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

- - - - Cantarilhos (Sebastes spp.): 
0303.89.31 - - - - - Da espécie Sebastes marinus ..............................................  - 
0303.89.39 - - - - - Outros .....................................................................................  - 
0303.89.40 - - - - Peixes da espécie Orcynopsis unicolor ................................  - 
0303.89.45 - - - - Anchovas (Engraulis spp.) .....................................................  - 
0303.89.50 - - - - Das espécies Dentex dentex e Pagellus spp. .......................  - 
0303.89.55 - - - - Dourada (Sparus aurata) ........................................................  - 
0303.89.60 - - - - Xaputas (Brama spp.) .............................................................  - 
0303.89.65 - - - - Tamboril (Lophius spp.) .........................................................  - 
0303.89.70 - - - - Maruca (Genypterus blacodes) .............................................  - 
0303.89.90 - - - - Outros .......................................................................................  - 
0303.90 - Fígados, ovas e semen: 
0303.90.10 - - Ovas e sémen de peixe, destinado à produção de ácido 

desoxiribonucleico ou de sulfato de protamina ............................  - 
0303.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

0304 Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), 
frescos, refrigerados ou congelados: 

- Filetes de tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 
(Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus) e pimpão (Carassius carassius), 
enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo (Lates niloticus) e 
peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), frescos ou 
refrigerados: 

0304.31.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.) .....................................................  - 
0304.32.00 - - Peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.) .............................................................................  - 
0304.33.00 - - Perca-do-Nilo (Lates niloticus) .................................................  - 
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0304.39.00 - - Outros .........................................................................................  - 
 - Filetes de outros peixes, frescos ou refrigerados:
0304.41.00 - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 

Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho) ......  - 
0304.42 - - Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 
Oncorhynchus chrysogaster): 

0304.42.10 - - - Da espécie Oncorhynchus mykiss pesando mais de   400 g 
cada um .....................................................................................  - 

0304.42.50 - - - Das espécies Oncorhynchus apache e Oncorhynchus 
chrysogaster .............................................................................  - 

0304.42.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0304.43.00 - - Peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidés .....  - 
0304.44 - - Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 
Moridae e Muraenolepididae: 

0304.44.10 - - - Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) e peixes da espécie Boreogadus saída ......  - 

0304.44.30 - - - Escamudo (Pollachius virens) .................................................  - 
0304.44.90 - - - Outros .......................................................................................  - 
0304.45.00 - - Espadarte (Xiphias gladius) ......................................................  - 
0304.46.00 - - Marlongas (Dissostichus spp.) ................................................  - 
0304.49 - - Outros:
0304.49.10 - - - De água doce .............................................................................  - 

- - - Outros: 
0304.49.50 - - - - Cantarilhos (Sebastes spp.) ....................................................  - 
0304.49.90 - - - - Outros .......................................................................................  - 

- Outros, frescos ou refrigerados: 
0304.51.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 
(Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus) e pimpão (Carassius 

carassius), enguias (Anguilla spp.), perca-do- Nilo (Lates 

niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) ........  -  
0304.52.00 - - Salmonídeos ..............................................................................  -  
0304.53.00 - - Peixes das familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae e Muraenolepididae ...................................................  -  
0304.54.00 - - Espadarte (Xiphias gladius) ......................................................  -  
0304.55.00 - - Marlongas (Dissostichus spp.) ................................................  -  
0304.59 - - Outros:
0304.59.10 - - - Peixes de água doce ..................................................................  -   

- - - Outros: 
0304.59.50 - - - - Lombos de arenques................................................................  -  
0304.59.90 - - - - Outros .......................................................................................  -   

- Filetes de tilapia (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius 
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 
(Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus) e pimpão (Carassius carassius), 

enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo (Lates niloticus) e 
peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), congelados: 

0304.61.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.) .....................................................  -  
0304.62.00 - - Peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.) ...........................................................................  -  
0304.63.00 - - Perca-do-Nilo (Lates niloticus) .................................................  -  
0304.69.00 - - Outros .........................................................................................  -   
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- Filetes dos peixes das famílias Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelados: 

0304.71 - - Bacalhau-do-Atlântico (Gadus norhua), bacalhau-da-

Gronelândia (gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico (Gadus 

macrocephalus):
0304.71.10 - - - Bacalhau da espécie Gadus macrocephalus ..........................  -  
0304.71.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0304.72.00 - - Arincas (Melanogrammus aeglefinus) .....................................  -  
0304.73.00 - - Escamudo (Pollachius virens) ..................................................  -  
0304.74 - - Pescadas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.):

- - - Pescadas do género Merluccius: 

0304.74.11 - - - - Pescada-da-África do Sul (Merluccius capensis) e pescada- 
da-Namíbia (Merluccius paradoxus) .....................................  -   

0304.74.15 - - - - Pescada-da-Argentina  (Merluccius hubbsi) ..........................  -   
0304.74.19 - - - - Outros  .....................................................................................  - 
0304.74.90 - - - Abróteas do género Urophycis .................................................  - 
0304.75.00 - - Escamudo-do-Alasca (Theraga chalcogramma) ....................  - 
0304.79 - - Outros:
0304.79.10 - - - Peixes da espécie Boreogadus saída ......................................  - 
0304.79.30 - - - Badejo (Merlangius merlangus) ..............................................  - 
0304.79.50 - - - Pescada (Macruronus novaezealandiae) ...............................  - 
0304.79.80 - - - Lingues (Molva spp.) .................................................................  - 
0304.79.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Filetes de outros peixes,  congelados:
0304.81.00 - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 

Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho  

hucho) .......................................................................................  - 
0304.82  - - Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 

Oncorhynchus chrysogaster):
0304.82.10 - - - Da espécie Oncorhynchus mykiss pesando mais de 400 g 

cada um .....................................................................................  - 
0304.82.50 - - - Das espécies Oncorhynchus apache e Oncorhynchus 

chrysogaster .............................................................................  - 
0304.82.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0304.83 - - Peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidés:
0304.83.10 - - - Solha-legítima (Pleuronectes platessa) ...................................  - 
0304.83.30 - - - Solha-da-pedra (Platichthya flesus) ........................................  - 
0304.83.50 - - - Areeiros (Lepidorhombus spp.) ...............................................  - 
0304.83.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0304.84.00 - - Espadarte (Xiphias gladius) ......................................................  - 
0304.85.00 - - Marlongas (Dissostichus spp.) ................................................  - 
0304.86.00 - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) ........................  - 
0304.87.00 - - Atuns do género Thunnus, bonito (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis) ..............................................................  - 
0304.89 - - Outros: 
0304.89.10 - - - Peixes de água doce ..................................................................  - 

- - - Outros: 
- - - - Cantarilhos (Sebastes spp.): 

0304.89.21 - - - - - Da espécie Sebastes marinus ..............................................  -  
0304.89.29 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
0304.89.30 - - - - Peixes do género Euthynnus, exceto o bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis) referido na subposição 0304.87.00 .  -   
- - - - Sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) e peixes da espécie 
Orcynopsis unicolor:

0304.89.41 - - - - - Da espécie Scomber australasicus .....................................  -  
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0304.89.49 - - - - - Outros .....................................................................................  -   
 - - - - Esqualos: 
0304.89.51 - - - - - Galhudo e pata- roxas (Squalus acanthias e Scyliohinus 

spp.) ........................................................................................  -  
0304.89.55 - - - - - Tubarão-sardo (Lamna nasus) .............................................  -  
0304.89.59 - - - - - Outros esqualos .....................................................................  -  
0304.89.60 - - - - Tamboril (Lophius spp.) .........................................................  -  
0304.89.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
 - Outros, congelados:
0304.91.00 - - Espadartes (Xiphias gladius) ....................................................  -  
0304.92.00 - - Marlongas (Dissostichus spp.) ................................................  -  
0304.93 - - Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 
(Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus) e pimpão (Carassius 

carassius), enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo (Lates 

niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.): 
0304.93.10 - - - Surimi .........................................................................................  -  
0304.93.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0304.94 - - Escamudo-do-Alasca (Theraga chalcogramma): 
0304.94.10 - - - Surimi .........................................................................................  -  
0304.94.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0304.95 - - Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae e Muraenolepididae, exceto o escamudo-do-
Alasca (Theraga chalcogramma): 

0304.95.10 - - - Surimi .........................................................................................  -  
- - - Outros: 
- - - - Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus) e peixes da espécie Boreogadus saída: 
0304.95.21 - - - - - Bacalhau da espécie Gadus macrocephalus .......................  -  
0304.95.25 - - - - - Bacalhau da espécie Gadus morhua ....................................  -  
0304.95.29 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
0304.95.30 - - - - Arinca (Melanogrammus aeglefinus) ....................................  -  
0304.95.40 - - - - Escamudo (Pollachius virens) ...............................................  -  
0304.95.50 - - - - Pescadas do género Merluccius .............................................  -  
0304.95.60 - - - - Verdinhos (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)  -  
0304.95.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0304.99 - - Outros: 
0304.99.10 - - - Surimi .........................................................................................  -   

- - - Outros: 
0304.99.21 - - - - Peixes de água doce ................................................................  -   

- - - - Outros: 
0304.99.23 - - - - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) ....................  -  
0304.99.29 - - - - - Cantarilhos (Sebastes spp.)  .................................................  -   
0304.99.55 - - - - - Areeiros (Lepidorhombus spp.)  ..........................................  -   
0304.99.61 - - - - - Xaputas (Brama spp.)  ..........................................................  -   
0304.99.65 - - - - - Tamboril (Lophius spp.)  .......................................................  -   
0304.99.99 - - - - - Outros .....................................................................................  -   

0305 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, 
mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós 
e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana: 

0305.10.00 - Farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação 
humana ........................................................................................  -  

0305.20.00 - Fígados, ovas e sémen, de peixes, secos, fumados, 
salgados ou em salmoura..........................................................  -  

- Filetes de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não 
fumados: 
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0305.31.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 

carpio, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) e pimpão 
(Carassius carassius),  enguias (Anguilla spp.), perca-do-
Nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa 

spp.) .............................................................................................  -   
0305.32 - - Peixes das espécies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae 
e Muraenolepididae:

- - - Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) e peixes da espécie Boreogadus saída: 

0305.32.11 - - - - Bacalhau da espécie Gadus macrocephalus ........................  -  
0305.32.19 - - - - Outros ......................................................................................  -  
0305.32.90 - - - Outros .......................................................................................  -  
0305.39 - - Outros: 
0305.39.10 - - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus Keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho), salgados ou em 
salmoura ....................................................................................  -  

0305.39.50 - - - Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides), 
salgados ou em salmoura  .........................................................  -  

0305.39.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
- Peixes fumados, mesmo em filetes, exceto desperdícios 

comestíveis de peixes:   
0305.41.00 - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncor-hynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus Keta, Oncohynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncohynchus 

masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho 

hucho) .......................................................................................  -

0305.42.00 - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)  .......................  -  
0305.43.00 - - Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 

Oncorhynchus chrysogaster) .................................................  -   
0305.44 - - Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 
(Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus) e pimpão (Carassius 

carassius), enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo (Lates 

niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.):
0305.44.10 - - - Enguias (Anguilla spp.) ............................................................  -  
0305.44.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0305.49 - - Outros: 
0305.49.10 - - - Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides) ......  -  
0305.49.20 - - - Alabote-do-Atlântico (Hippoglossus hippoglossus) ...............  -  
0305.49.30 - - - Sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) ........................................  -  
0305.49.80 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Peixes secos, exceto desperdícios comestíveis de peixes, 
mesmo salgados ou não fumados: 

0305.51 - - Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-
Gronelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico (Gadus 

macrocephalus): 
0305.51.10 - - - Secos, não salgados ..................................................................  -  
0305.51.90 - - - Secos e salgados .......................................................................  -  
0305.59 - - Outros: 
0305.59.10 - - - Peixes da espécie Boreogadus saída ......................................  -  
0305.59.30 - - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) ........................  -  
0305.59.50 - - - Biqueirões (Engraulis spp.) ......................................................  -  
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0305.59.70 - - - Alabote-da-Gronelândia (Hippoglossus hippoglossus) .........  -  
0305.59.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
 - Peixes salgados, não secos nem fumados e peixes em 

salmoura, exceto desperdícios comestíveis de peixes: 
0305.61.00 - - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) ........................  -  
0305.62.00 - - Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-

Gronelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico (Gadus 

macrocephalus) ........................................................................  -  
0305.63.00 - - Biqueirões (Engraulis spp.) ......................................................  -  
0305.64.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 
(Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus) e pimpão (Carassius 

carassius), enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo (Lates 

niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) ........  -  
0305.69 - - Outros: 
0305.69.10 - - - Peixes da espécie Boreogadus saída ......................................  -  
0305.69.30 - - - Alabote-da-Gronelândia (Hippoglossus hippoglossus)  ........  -  
0305.69.50 - - - Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus Keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus 
masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e  Hucho 
hucho) .......................................................................................  -

0305.69.80 - - - Outros ........................................................................................  -   
- Barbatanas, cabeças, caudas, bexigas natatórias e outros 

desperdícios comestíveis de peixes: 
0305.71 - - Barbatanas de tubarão:
0305.71.10 - - - Fumadas ....................................................................................  -  
0305.71.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0305.72.00 - - Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes ..................  -  
0305.79.00 - - Outros .........................................................................................  -  

0306 Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos, 
com ou sem casca, fumados, mesmo cozidos antes ou 
durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos em 
água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; farinhas, pós e pellets de 
crustáceos, próprios para alimentação humana: 

- Congelados: 
0306.11 - - Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 
0306.11.05 - - - Fumadas, com ou sem casca, mesmo cozidas antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0306.11.10 - - - - Caudas de lagostas ..................................................................  -  
0306.11.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0306.12 - - Lavagantes (Homarus spp.): 
0306.12.05 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0306.12.10 - - - - Inteiros ......................................................................................  -  
0306.12.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0306.14 - - Caranguejos:
0306.14.05 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0306.14.10 - - - - Caranguejos das espécies Paralithodes camchaticus, 
Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus ...........................  -   

0306.14.30 - - - - Sapateiras (Cancer pagurus) .................................................  -  
0306.14.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
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0306.15 - - Lagostim (Nephrops norvegicus):
0306.15.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ..............................  -   
0306.15.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
0306.16 - - Camarões de água fria (Pandalus spp., Crangon crangon): 
0306.16.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -    
- - - Outros: 

0306.16.91 - - - - Camarões da espécie Crangon crangon  ..............................  -    
0306.16.99 - - - - Outros .......................................................................................  -    
0306.17 - - Outros camarões: 
0306.17.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0306.17.91 - - - - Gamba branca (Parapenaeus longirostris) ...........................  -   
0306.17.92  - - - - Camarões do género Penaeus ................................................  -    
0306.17.93 - - - - Camarões da família Pandalidae, exceto do género 

Pandalus. ................................................................................  -   
0306.17.94 - - - - Camarões do género Crangon, exceto da espécie Crangon 

crangon ..................................................................................  -   
0306.17.99 - - - - Outros .......................................................................................  -   
0306.19 - - Outros, incluindo as farinhas, pós e pellets de crustáceos, 

próprios para a alimentação humana:
 0306.19.05 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0306.19.10 - - - - Lagostins de água doce ...........................................................  -   
0306.19.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- Não congelados: 
0306.21  - - Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):  
0306.21.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
0306.21.90 - - - Outras ........................................................................................  -   
0306.22  - - Lavagantes (Homarus spp): 
0306.22.10 - - - Vivos ..........................................................................................  -  

- - - Outros: 
0306.22.30 - - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação .........................  -   
- - - - Outros: 

0306.22.91 - - - - - Inteiros ....................................................................................  -  
0306.22.99 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
0306.24 - - Caranguejos: 
0306.24.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0306.24.30 - - - - Sapateiras (Cancer pagurus) .................................................  -   
0306.24.80 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0306.25 - - Lagostim  (Nephrops norvegicus):
0306.25.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
0306.25.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
0306.26 - - Camarões de água fria (Pandalus spp., Crangon crangon): 
0306.26.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 
- - - - Camarões da espécie Crangon crangon: 

0306.26.31 - - - - - Frescos ou refrigerados, ou cozidos em água ou a vapor .....  -    
0306.26.39 - - - - - Outros .....................................................................................  -   
0306.26.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0306.27  - - Outros camarões:  
0306.27.10 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 
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0306.27.91 - - - - Camarões da família Pandalidae, exceto do género 
Pandalus .................................................................................  -   

0306.27.95 - - - - Camarões do género Crangon, exceto das espécie 
Crangon crangon ...................................................................  -   

0306.27.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0306.29 - - Outros, incluindo as farinhas, pós e pellets de crustáceos, 

próprios para a alimentação humana: 
0306.29.05 - - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -    
- - - Outros:  

0306.29.10 - - - - Lagostins de água doce  ..........................................................  -  
0306.29.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  

0307 Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; moluscos, 
com ou sem concha, fumados, mesmo cozidos antes ou 
durante a defumação; farinhas, pós e pellets de moluscos,  
próprios para alimentação humana: 

- Ostras:  
0307.11  - - Vivas, frescas ou refrigeradas: 
0307.11.10 - - - Ostras planas (Ostrea spp.), vivas, pesando, com concha, 

até 40 g por unidade ..................................................................  -   
0307.11.90 - - - Outras ........................................................................................  -   
0307.19 - - Outras: 
0307.19.10 - - - Fumadas, com ou sem concha, mesmo cozidas antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
0307.19.90 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Vieiras (do género Pecten, Chlamys) e vieira americana 
(Placopecten):  

0307.21.00 - - Vivas, frescas ou refrigeradas ..................................................  -   
0307.29 - - Outras: 
0307.29.05 - - - Fumadas, com ou sem concha, mesmo cozidas antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -  
- - - Outras: 

0307.29.10 - - - - Vieiras (Pecten maximus), congeladas ..................................  -   
0307.29.90 - - - - Outras .......................................................................................  - 

- Mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.): 
0307.31 - - Vivos, frescos ou refrigerados:
0307.31.10 - - - Mytilus spp. ..............................................................................  -  
0307.31.90 - - - Perna spp. .................................................................................  -  
0307.39 - - Outros: 
0307.39.05 - - - Fumados, com ou sem concha, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Outros: 

0307.39.10 - - - - Mytilus spp. .............................................................................  -  
0307.39.90 - - - - Perna spp ................................................................................  -  

- Chocos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola 
spp.); potas e lulas (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

0307.41 - - Vivos, frescos ou refrigerados: 
0307.41.10 - - - Chocos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola 

spp.)  ..........................................................................................  -  
- - - Potas e lulas (Ommastrephes spp., Loligo spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 
0307.41.92 - - - - Loligo spp. ..............................................................................  -  ∗
0307.41.99 - - - - Outras .......................................................................................  -  
0307.49 - - Outros: 
0307.49.05 - - - Fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação, 

sem outra preparação ................................................................  -   
- - - Congelados:  
- - - - Chocos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola 

spp.):  
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- - - - - Do género Sepiola:  
0307.49.09 - - - - - - Choco (Sepiola rondeleti) ...................................................  -   
0307.49.11 - - - - - - Outros ...................................................................................  -  
0307.49.18 - - - - - Outros .....................................................................................  -  

- - - - Potas e lulas (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

- - - - - Loligo spp.: 
0307.49.31 - - - - - - Loligo vulgaris ....................................................................  -  
0307.49.33 - - - - - - Loligo pealei ........................................................................  -  
0307.49.35 - - - - - - Loligo patagonica ...............................................................  -  
0307.49.38 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  
0307.49.59 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - Outros: 
0307.49.71 - - - - Chocos (sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola 

spp.) ........................................................................................  -  
- - - - Potas e lulas (Ommastrephes spp., Loligo spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 
0307.49.92 - - - - - Loligo spp. ............................................................................  -  ∗
0307.49.99 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- Polvos (Octopus spp.): 
0307.51.00 - - Vivos, frescos ou refrigerados .................................................  -  
0307.59 - - Outros: 
0307.59.05 - - - Fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação, 

sem outra preparação ................................................................  -   
- - - Outros: 

0307.59.10 - - - - Congelados ..............................................................................  -   
0307.59.90 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0307.60  - Caracóis, exceto os do mar: 
0307.60.10 - - Fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
0307.60.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

- Amêijoas, berbigões e arcas (famílias Arcidae, Arcticidae, 
Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, 
Solenidae, Tridacnidae e Veneridae):  

0307.71.00 - - Vivos, frescos ou refrigerados: 
0307.79  - - Outros:  
0307.79.10 - - - Fumados, com ou sem concha, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -  
0307.79.30 - - - Amêijoas ou outras espécies da família Veneridae, 

congeladas .................................................................................  -  
0307.79.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Orelhas-do-mar (Haliotis spp.):  
0307.81.00 - - Vivas, frescas ou refrigeradas ..................................................  -  
0307.89  - - Outras:  
0307.89.10 - - - Fumadas, com ou sem concha, mesmo cozidas antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
0307.89.90 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Outros, incluindo farinhas, pós e pellets, próprias para 
alimentação humana: 

0307.91 - - Vivos, frescos ou refrigerados: ∗   
0307.91.10 - - - Pota  europeia (Todarodes sagittatus) ....................................  -  ∗
0307.91.90 - - - Outros ........................................................................................  -  ∗
0307.99 - - Outros: 
0307.99.10 - - - Fumados, com ou sem concha, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, sem outra preparação ............................  -   
- - - Congelados: 

0307.99.11 - - - - Illex spp. ..................................................................................  -  
0307.99.14 - - - - Pota  europeia (Todarodes sagittatus) ..................................  -  ∗
0307.99.17 - - - - Outros  ......................................................................................  -  

- - - Outros: ∗
0307.99.20 - - - - Pota  europeia (Todarodes sagittatus) ..................................  -  ∗
0307.99.80 - - - - Outros .......................................................................................  -   
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0308 Invertebrados aquáticos exceto crustáceos e moluscos, 
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou 
em salmoura; invertebrados aquáticos exceto crustáceos e 
moluscos, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a 
defumação; farinhas, pós e pellets de invertebrados 
aquáticos, exceto de crustáceos e moluscos, próprios para a 
alimentação humana: 

  
 - Pepinos-do-mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea): 
0308.11.00 - - Vivos, frescos ou refrigerados .................................................  -   
0308.19 - - Outros:
0308.19.10 - - - Fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação, 

sem outra preparação ................................................................  -   
0308.19.30 - - - Congelados ................................................................................  -  
0308.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Ouriços-do-mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus 
lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus): 

0308.21.00 - - Vivos, frescos ou refrigerados .................................................  -   
0308.29 - - Outros: 
0308.29.10 - - - Fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação, 

sem outra preparação ................................................................  -   
0308.29.30 - - - Congelados ................................................................................  -  
0308.29.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0308.30 - Medusas (águas-vivas)(Rhopilema spp.): 
0308.30.10 - - Vivas, frescas ou refrigeradas .....................................................  -   
0308.30.30 - - Fumadas, mesmo cozidas antes ou durante a defumação, sem 

outra preparação ........................................................................  -   
0308.30.50 - - Congeladas ..................................................................................  -  
0308.30.90 - - Outras ..........................................................................................  -   
0308.90 - Outros: 
0308.90.10 - - Vivos, frescos ou refrigerados .....................................................  -   
0308.90.30 - - Fumados, mesmo cozidos antes ou durante o processo de 

defumação, sem outra preparação ............................................  -   
0308.90.50 - - Congelados ..................................................................................  -  
0308.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 4 

LEITE E LACTICÍNIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL; PRODUTOS COMESTÍVEIS DE ORIGEM 
ANIMAL, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTROS CAPÍTULOS 

Notas 

1. Considera- se “leite” o leite integral (completo) e o leite total ou parcialmente desnatado. 

2. Para os efeitos da posição 0405: 

 a) Considera-se “manteiga” a manteiga natural, a manteiga de soro de leite e a manteiga 
“recombinada” (fresca, salgada ou rançosa mesmo em recipientes hermeticamente fechados) 
proveniente exclusivamente do leite, cujo teor, de matérias gordas do leite, é igual ou superior a 
80%, mas não superior a 95%, em peso, um teor máximo de matérias sólidas não gordas do leite 
de 2%, em peso, e um teor máximo de água de 16% em peso. 

  A manteiga não contém emulsificantes, mas pode conter cloreto de sódio, corantes alimentícios, 
sais de neutralização e culturas de bactérias lácticas inofensivas. 

 b) A expressão “pasta de barrar (pasta de espalhar) de produtos provenientes do leite” significa 
emulsões de barrar (emulsão de espalhar) do tipo água em óleo, que contenham, como únicas 
matérias gordas, matérias gordas do leite e cujo teor dessas matérias seja igual ou superior a 
39%, mas inferior a 80% em peso. 

3. Os produtos obtidos por concentração do soro de leite, com adição de leite ou de matérias gordas 
provenientes do leite, classificam- se na posição 0406 como queijos, desde que apresentem as três 
características seguintes: 

 a)  terem um teor de matérias gordas provenientes do leite, calculado em peso, sobre o extrato 
seco, igual ou superior a 5%; 

  
 b)  terem um teor de extrato seco, calculado em peso, igual ou superior a 70% mas não superior a 

85%; 

 c)  apresentarem- se moldados ou serem suscetíveis de moldação. 

4.  O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os produtos obtidos a partir do soro de leite, que contenham em peso, mais de 95% de lactose, 
expressa em lactose anídra calculada sobre a matéria seca (posição 1702); nem 

 b)  as albumínas (incluindo os concentrados de várias proteínas de soro de leite, que contenham, 
em peso, calculado sobre a matéria seca, mais de 80% de proteínas do soro de leite) (posição 
3502), bem como as globulinas (posição 3504).  

Notas  de subposições 

1. Na aceção da subposição 0404.10, entende- se por soro de leite modificado os produtos que 
consistem em constituintes do soro de leite, isto é, do soro de leite do qual foram total ou 
parcialmente eliminados a lactose, as proteínas ou os sais minerais, ou ao qual se adicionaram 
constituintes naturais do soro de leite, bem como os produtos obtidos pela mistura dos constituintes 
naturais do soro de leite. 
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2. Na aceção da subposição 0405.10, o termo “manteiga” não abrange a manteiga desidratada e o 
“ghee” (subposição 0405.90). 

Nota complementar 

1. A taxa de direito aplicável às misturas das posições 0401 a 0406 é a seguinte: 
  
 a) às misturas em que um dos componentes representa pelo menos 90%, em peso, o direito 

aplicável é o direito que se aplica a esse componente; 

 b) nos outros casos, essa taxa é a do direito aplicável ao componente sujeito à imposição mais 
elevada. 
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0401  Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar 
ou de outros edulcorantes: 

0401.10 - Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 
1%: 

0401.10.10 - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
2�� ...............................................................................................  -  

0401.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0401.20 - Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1% 

mas não superior a 6%:  
- - Não superior a 3%:  

0401.20.11 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
2�� ...............................................................................................  -  

0401.20.19 - - - Outros ........................................................................................  -  
- - Superior a 3%:  

0401.20.91 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
2�� ...............................................................................................  -  

0401.20.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
0401.40 - Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6% 

mas não superior a 10%:
0401.40.10 - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

2�� ...............................................................................................  -  
0401.40.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0401.50 - Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10%: 

- - Não superior a 21%:  
0401.50.11 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

2�� ...............................................................................................  -  
0401.50.19 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Superior a 21%, mas não superior a 45%: 
0401.50.31 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

2�� ...............................................................................................  -  
0401.50.39 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Superior a 45%: 
0401.50.91 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

2�� ...............................................................................................  -  
0401.50.99 - - - Outros ........................................................................................  -  

0402 Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de 
outros edulcorantes:  

0402.10 - Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em 
peso, de matérias gordas, não superior a 1,5%:  

- - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes: 
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0402.10.11 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
2,5 Kg .........................................................................................  -  

0402.10.19 - - - Outros ........................................................................................  -  
- - Outros:  

0402.10.91 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
2,5 Kg .........................................................................................  -  

0402.10.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
- Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em 

peso, de matérias gordas, superior a 1,5%:  
0402.21 - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes:  

- - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 27%:  
0402.21.11 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 2,5 Kg ...................................................................................  -  
0402.21.18 - - - - Outros .......................................................................................  - 

- - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 27%:  
0402.21.91 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

2,5 Kg ......................................................................................  -  
0402.21.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0402.29 - - Outros:  

- - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 27%:  
0402.29.11 - - - - Leites especiais, denominados "para lactentes", em 

recipientes hermeticamente fechados, de conteúdo líquido 
não superior a 500 g, de teor, em peso, de matérias gordas, 
superior a 10% ........................................................................  -  

- - - - Outros:  
0402.29.15 - - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 2,5 Kg ...................................................................................  -  
0402.29.19 - - - - - Outros .....................................................................................  -  

- - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 27%:  
0402.29.91 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 2,5 Kg ...................................................................................  -  
0402.29.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- Outros:  
0402.91 - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes:  
0402.91.10 - - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 8% .......  - 
0402.91.30 - - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 8%, mas 

não superior a 10% ....................................................................  - 
- - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10%, mas 

não superior a 45%:  
0402.91.51 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 2,5 Kg ...................................................................................  -  
0402.91.59 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 45%:  
0402.91.91 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 2,5 Kg ...................................................................................  -  
0402.91.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
0402.99 - - Outros:  
0402.99.10 - - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 9,5% ....  - 

- - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 9,5%, mas 
não superior a 45%:  

0402.99.31 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 
a 2,5 Kg ...................................................................................  -  

0402.99.39 - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 45%:  

0402.99.91 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 
a 2,5 Kg ...................................................................................  -  

0402.99.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  

0403 Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, quefir e outros leites 
e natas fermentados ou acidificados, mesmo concentrados 
ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou 
aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau:  
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0403.10 - Iogurte:  
- - Não aromatizado, nem adicionado de frutas ou de cacau:  
- - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e de teor, 

em peso, de matérias gordas: 
0403.10.11 - - - - Não superior a 3% ....................................................................  -  
0403.10.13 - - - - Superior a 3% mas não superior a 6% ....................................  -  
0403.10.19 - - - - Superior a 6% ...........................................................................  -  

- - - Outros, de teor, em peso, de matérias gordas: 
0403.10.31 - - - - Não superior a 3% ....................................................................  -  
0403.10.33 - - - - Superior a 3% mas não superior a 6% ....................................  -  
0403.10.39 - - - - Superior a 6% ...........................................................................  -  

- - Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau:  
- - - Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, de teor, em peso, 

de matérias gordas provenientes do leite:  
0403.10.51 - - - - Não superior a 1,5% .................................................................  -  
0403.10.53 - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ...............................  -  
0403.10.59 - - - - Superior a 27% .........................................................................  -  

- - - Outro, de teor, em peso, de matérias gordas provenientes do 
leite: 

0403.10.91 - - - - Não superior a 3% ....................................................................  -  
0403.10.93 - - - - Superior a 3% mas não superior a 6% ....................................  -  
0403.10.99 - - - - Superior a 6% ...........................................................................  -  
0403.90 - Outros: 

- - Não aromatizados, nem adicionados de frutas ou de cacau: 
- - - Em pó, grânulos ou outras formas sólidas: 
- - - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e de teor, 

em peso, de matérias gordas: 
0403.90.11 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0403.90.13 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0403.90.19 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - - Outros, de teor, em peso, de matérias gordas: 
0403.90.31 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0403.90.33 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0403.90.39 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - Outros: 
- - - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e de teor, 

em peso, de matérias gordas: 
0403.90.51 - - - - - Não superior a 3% ..................................................................  -  
0403.90.53 - - - - - Superior a 3% mas não superior a 6% ...................................  -  
0403.90.59 - - - - - Superior a 6% .........................................................................  -  

- - - - Outros, de teor, em peso, de matérias gordas: 
0403.90.61 - - - - - Não superior a 3% ..................................................................  -  
0403.90.63 - - - - - Superior a 3% mas não superior a 6% ...................................  -  
0403.90.69 - - - - - Superior a 6% .........................................................................  -  

- - Aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau:  
- - - Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, de teor, em peso, 

de matérias gordas provenientes do leite: 
0403.90.71 - - - - Não superior a 1,5% .................................................................  -  
0403.90.73 - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ...............................  -  
0403.90.79 - - - - Superior a 27% .........................................................................  -  

- - - Outros, de teor, em peso, de matérias gordas provenientes do 
leite: 

0403.90.91 - - - - Não superior a 3% ....................................................................  -  
0403.90.93 - - - - Superior a 3% mas não superior a 6% ....................................  -  
0403.90.99 - - - - Superior a 6% ...........................................................................  -  

0404 Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar 
ou de outros edulcorantes; produtos constituídos por 
componentes naturais do leite, mesmo adicionados de 
açúcar ou de outros edulcorantes, não especificados nem 
compreendidos noutras posições: 
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0404.10 - Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou 
adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes: 

- - Em pó, grânulos ou outras formas sólidas: 
- - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e de teor, 

em peso, de proteínas (teor em azoto x 6,38): 
- - - - Não superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 

0404.10.02 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.04 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.06 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - - Superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 
0404.10.12 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.14 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.16 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - Outros, de teor, em peso, de proteínas (teor em azoto x 6,38): 
- - - - Não superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 

0404.10.26 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.28 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.32 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - - Superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 
0404.10.34 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.36 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.38 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - Outros: 
- - - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e de teor, 

em peso, de proteínas (teor em azoto x 6,38):  
- - - - Não superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 

0404.10.48 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.52 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.54 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - - Superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 
0404.10.56 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.58 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.62 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - Outros, de teor, em peso, de proteínas (teor em azoto x 6,38): 
- - - - Não superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 

0404.10.72 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.74 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.76 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  

- - - - Superior a 15% e de teor, em peso, de matérias gordas: 
0404.10.78 - - - - - Não superior a 1,5% ...............................................................  -  
0404.10.82 - - - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% ..............................  -  
0404.10.84 - - - - - Superior a 27% .......................................................................  -  
0404.90 - Outros: 

- - Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e de teor, em 
peso, de matérias gordas: 

0404.90.21 - - - Não superior a 1,5% ..................................................................  -  
0404.90.23 - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% .................................  -  
0404.90.29 - - - Superior a 27% ..........................................................................  -  

- - Outros, de teor, em peso, de matérias gordas: 
0404.90.81 - - - Não superior a 1,5% ..................................................................  -  
0404.90.83 - - - Superior a 1,5% mas não superior a 27% .................................  -  
0404.90.89 - - - Superior a 27% ..........................................................................  -  

0405 Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; 
pastas de barrar (pasta de espalhar) de produtos 
provenientes do leite: 

0405.10 - Manteiga:
- - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 85%:  
- - - Manteiga natural: 

0405.10.11 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 
a 1Kg .......................................................................................  -  

0405.10.19 - - - - Outro ........................................................................................  -  
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0405.10.30 - - - Manteiga recombinada...............................................................  - 
0405.10.50 - - - Manteiga de soro de leite ...........................................................  - 
0405.10.90 - - Outro ............................................................................................  - 
0405.20 - Pastas de barrar (pasta de espalhar) de produtos 

provenientes do leite:
0405.20.10 - - De teor, em peso, de matérias gordas, igual ou superior a 39% 

mas inferior a 60% .....................................................................  - 
0405.20.30 - - De teor, em peso, de matérias gordas, igual ou superior a 60% 

mas não superior a 75% ............................................................  - 
0405.20.90 - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 75% mas 

inferior a 80% .............................................................................  - 
0405.90 - Outras:
0405.90.10 - - De teor, em peso, de matérias gordas, igual ou superior a 

99,3% e de teor, em peso, de água, não superior a 0,5% .........  - 
0405.90.90 - - Outras ..........................................................................................  - 

0406 Queijos e requeijão: 

0406.10 - Queijos frescos (não curados), incluindo o queijo do soro 
de leite e o requeijão: 

0406.10.20 - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40% .......  -  
0406.10.80 - - Outros ..........................................................................................  -  
0406.20 - Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo:  
0406.20.10 - - Queijos de Glaris com ervas (denominados shabziger), 

fabricados a base de leite desnatado e adicionados de ervas 
finamente moídas ......................................................................  -  

0406.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0406.30 - Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó: 
0406.30.10 - - Em cuja fabricação apenas entrem os queijos Emmental, 

Gruyère, Appenzell e, eventualmente, a título adicional, Glaris 
com ervas (denominado shabziger), acondicionados para a 
venda a retalho, de teor de matérias gordas, em peso da 
matéria seca, inferior ou igual a 56% .........................................  -  

- - Outros: 
- - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 36% e 

de teor de matérias gordas, em peso, da matéria seca: 
0406.30.31 - - - - Não superior a 48% ..................................................................  -  
0406.30.39 - - - - Superior a 48% .........................................................................  -  
0406.30.90 - - - De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 36% ............  -  
0406.40 - Queijos de pasta azul e outros queijos que apresentem 

veios obtidos utilizando Penicillium roqueforti: 
0406.40.10 - - Roquefort .....................................................................................  -  
0406.40.50 - - Gorgonzola ..................................................................................  -  
0406.40.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0406.90 - Outros queijos: 
0406.90.01 - - Destinados à transformação ........................................................  -  

- - Outros: 
0406.90.13 - - - Emmental ...................................................................................  -  
0406.90.15 - - - Gruyère, Sbrinz ..........................................................................  -  
0406.90.17 - - - Bergkäse, Appenzell ..................................................................  -  
0406.90.18 - - - Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'oor e Tête de Moine ..  -  
0406.90.19 - - - Queijos de Glaris com ervas (denominados shabzige"), 

fabricados à base de leite desnatado e adicionados de ervas 
finamente moídas ......................................................................  -  

0406.90.21 - - - Cheddar .....................................................................................  -  
0406.90.23 - - - Edam ..........................................................................................  -  
0406.90.25 - - - Tilsit ............................................................................................  -  
0406.90.27 - - - Butterkase ..................................................................................  -  
0406.90.29 - - - Kashkaval ...................................................................................  -  
0406.90.32 - - - Feta ............................................................................................  -  
0406.90.35 - - - Kefalo-Tyri ..................................................................................  -  
0406.90.37 - - - Finlandia .....................................................................................  -  
0406.90.39 - - - Jarlsberg ....................................................................................  -  
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- - - Outros:  
0406.90.50 - - - - Queijos de ovelha ou búfala, em recipientes com salmoura 

ou noutros de pele de ovelha ou de cabra ..............................  -  
- - - - Outros:  
- - - - - De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40% 

e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda:  
- - - - - - Não superior a 47%: 

0406.90.61 - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano ................................  -  
0406.90.63 - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino .........................................................  -  
0406.90.69 - - - - - - - Outros .................................................................................  -  

- - - - - - Superior a 47% mas não superior a 72%: 
0406.90.73 - - - - - - - Provolone ............................................................................  -  
0406.90.75 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano ........................  -  
0406.90.76 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø ....  -  
0406.90.78 - - - - - - - Gouda .................................................................................  -  
0406.90.79 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, 

Taleggio ..............................................................................  -  
0406.90.81 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double 

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey ................................  -  
0406.90.82 - - - - - - - Camembert .........................................................................  -  
0406.90.84 - - - - - - - Brie ......................................................................................  -  
0406.90.85 - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri .......................................................  -  

- - - - - - - Outros queijos, de teor, em peso, de água, na matéria 
não gorda: 

0406.90.86 - - - - - - - - Superior a 47%, mas não superior a 52%.........................  -  
0406.90.87 - - - - - - - - Superior a 52%, mas não superior a 62%.........................  -  
0406.90.88 - - - - - - - - Superior a 62%, mas não superior a 72%.........................  -  
0406.90.93 - - - - - - Superior a 72% .....................................................................  -  
0406.90.99 - - - - - Outros .....................................................................................  -  

0407 Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos: 
  

- Ovos fertilizados destinados à incubação:
0407.11.00 - - De aves da espécie Gallus domesticus ...................................  p/st 
0407.19 - - Outros: 

- - - De aves domésticas, exceto da espécie Gallus domesticus: 
0407.19.11 - - - - De peruas ou de gansas ..........................................................  p/st 
0407.19.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
0407.19.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 

- Outros ovos frescos: 
0407.21.00 - - De aves da espécie Gallus domesticus ...................................  1 000 p/st 
0407.29 - - Outros: 
0407.29.10 - - - De aves domésticas, exceto da espécie Gallus domesticus .  1 000 p/st 
0407.29.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
0407.90 - Outros: 
0407.90.10 - - De aves domésticas ....................................................................  1 000 p/st 
0407.90.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 

0408 Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, 
cozidos em água ou vapor, moldados, congelados ou 
conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar 
ou de outros edulcorantes: 

- Gemas de ovos: 
0408.11 - - Secas: 
0408.11.20 - - - Impróprias para usos alimentares..............................................  -  
0408.11.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
0408.19 - - Outras: 
0408.19.20 - - - Impróprias para usos alimentares..............................................  -  

- - - Outras: 
0408.19.81 - - - - Líquidas ....................................................................................  -  
0408.19.89 - - - - Outras, incluindo congeladas ...................................................  -  

- Outros: 
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0408.91 - - Secos: 
0408.91.20 - - - Impróprios para usos alimentares..............................................  -  
0408.91.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
0408.99 - - Outros:
0408.99.20 - - - Impróprios para usos alimentares..............................................  -  
0408.99.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
0409.00.00 Mel natural .....................................................................................  -  
0410.00.00 Produtos comestíveis de origem animal, não especificados 

nem compreendidos noutras posições ......................................  -  
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CAPÍTULO 5 

OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NÃO ESPECIFICADOS NEM 
COMPREENDIDOS NOUTROS CAPÍTULOS 

  
Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a) os produtos comestíveis, exceto, tripas, bexigas e estômagos, de animais, inteiros ou em 
pedaços e o sangue animal (líquido ou dessecado);   

 b) os couros, peles e peles com pelo, exceto os produtos da posição 0505 e as aparas e 
desperdícios semelhantes de peles em bruto da posição 0511 (Capítulos 41 ou 43); 

 c) as matérias- primas têxteis de origem animal, exceto a crina e seus desperdícios (Secção XI);  

 d) as cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes (posição 9603). 
  
2. Os cabelos estirados segundo o comprimento, mas não dispostos no mesmo sentido, consideram-

se cabelos em bruto (posição 0501). 

3.  Na Nomenclatura, considera- se como “marfim” a matéria fornecida pelas defesas de elefante, 
hipopótamo, morsa, narval, javali, os chifres de rinoceronte, bem como os dentes de qualquer 
animal.  

4.  Na Nomenclatura, consideram- se “crinas” os pelos da crineira e da cauda dos equídeos e dos 
bovídeos. 
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0501.00.00 Cabelos em bruto, mesmo lavados ou desengordurados; 
desperdícios de cabelo.................................................................  -  

0502  Cerdas de porco ou de javali; pelos de texugo e outros pelos 
para escovas, pincéis e artigos semelhantes; desperdícios 
destas cerdas e pelos:  

0502.10.00 - Cerdas de porco ou de javali e seus desperdícios ..................  -  
0502.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  
0504.00.00 Tripas, bexigas e estômagos, de animais, inteiros ou em 

pedaços, exceto de peixes, frescos, refrigerados, 
congelados, salgados ou em salmoura, secos ou fumados ....  -  

0505 Peles e outras partes de aves, com as suas penas ou 
penugem, penas e partes de penas (mesmo aparadas), 
penugem, em bruto ou simplesmente limpas, desinfetadas 
ou preparadas tendo em vista a sua conservação; pós e 
desperdícios de penas ou de partes de penas:  
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0505.10 - Penas dos tipos utilizados para enchimento ou 
estofamento; penugem: 

0505.10.10 - - Em bruto ......................................................................................  -  
0505.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0505.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

0506 Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou 
simplesmente preparados (mas não cortados sob forma 
determinada), acidulados ou degelatinados; pós e 
desperdícios destas matérias:  

0506.10.00 - Osseína e ossos acidulados ......................................................  -  
0506.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

0507 Marfim, carapaças de tartaruga, barbas, incluindo as franjas, 
de baleia ou de outros mamíferos marinhos, chifres, 
galhadas, cascos, unhas, garras e bicos, em bruto ou 
simplesmente preparados, mas não cortados em forma 
determinada; pós e desperdícios destas matérias: 

0507.10.00 - Marfim, pó e desperdícios de marfim ........................................  -  
0507.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  
0508.00.00 Coral e matérias semelhantes, em bruto ou simplesmente 

preparados, mas não trabalhados de outro modo; conchas e 
carapaças de moluscos, crustáceos ou de equinodermes e 
ossos de chocos, em bruto ou simplesmente preparados, 
mas não cortados em forma determinada, seus pós e 
desperdícios ..................................................................................  -  

0510.00.00 Ambar- cinzento, castóreo, algália e almíscar; cantáridas; 
bílis, mesmo seca; glândulas e outras substâncias de origem 
animal utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, 
frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoriamente 
conservadas de outro modo ........................................................  -

0511 Produtos de origem animal, não especificados nem 
compreendidos noutras posições; animais mortos dos 
Capítulos 1 ou 3, impróprios para a alimentação humana: 

0511.10.00 - Sémen de bovino .........................................................................  p/st (1)

 - Outros: 
0511.91 - - Produtos de peixes ou de crustáceos, moluscos ou outros 

invertebrados aquáticos; animais mortos do Capítulo 3: 
0511.91.10 - - - Desperdícios de peixes ..............................................................  -  
0511.91.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
0511.99 - - Outros: 
0511.99.10 - - - Tendões e nervos, aparas e outros desperdícios semelhantes, 

de peles em bruto ......................................................................  -  
- - - Esponjas naturais de origem animal: 

0511.99.31 - - - - Em bruto ...................................................................................  -  
0511.99.39 - - - - Outras .......................................................................................  -  
0511.99.85 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(1) 

Palheta (corresponde à quantidade necessária para uma inseminação). 
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SECÇÃO II 

PRODUTOS DO REINO VEGETAL 

Nota 

1. Na presente Secção, o termo “pellets” designa os produtos que se apresentam sob a forma cilíndrica, 
esférica, etc., aglomerados, quer por simples pressão, quer por adição de um aglutinante em 
proporção não superior a 3% em peso. 

CAPÍTULO 6 

PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA 

Notas 

1. Sob reserva da segunda parte do texto da posição 0601, o presente Capítulo compreende apenas os 
produtos fornecidos habitualmente pelos horticultores, viveiristas ou floristas, para plantio ou 
ornamentação. 

 Excluem- se, todavia, deste Capítulo, as batatas, cebolas comestíveis, chalotas, alhos comestíveis e 
os outros produtos do Capítulo 7. 

2. Os ramos, corbelhas, coroas e artigos semelhantes, classificam- se como as flores ou folhagem das 
posições 0603 ou 0604, não se levando em conta os acessórios de outras matérias. Todavia, estas 
posições não compreendem as colagens e quadros decorativos semelhantes, da posição 9701. 
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0601 Bolbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, 
em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, 
plantas e raízes de chicória, exceto as raízes da posição 
1212: 

0601.10 - Bolbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, 
em repouso vegetativo: 

0601.10.10 - - Jacintos ........................................................................................  p/st 
0601.10.20 - - Narcisos .......................................................................................  p/st 
0601.10.30 - - Túlipas .........................................................................................  p/st 
0601.10.40 - - Gladíolos ......................................................................................  p/st 
0601.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0601.20 - Bolbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, 

em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de
chicória:

0601.20.10 - - Mudas, plantas e raízes de chicória ............................................  -  
0601.20.30 - - Orquídeas, jacintos, narcisos e túlipas ........................................  -  
0601.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

0602 Outras plantas vivas (incluindo as suas raízes), estacas e 
enxertos; micélios de cogumelos: 

0602.10 - Estacas não enraizadas e enxertos: 
0602.10.10 - - De videira .....................................................................................  -  
0602.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0602.20 - Árvores, arbustos e silvados, de frutos comestíveis, 

enxertados ou não: 
0602.20.10 - - Mudas de videira, enxertadas ou enraizadas ..............................  -  
0602.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0602.30.00 - Rododendros e azáleas, enxertados ou não ............................  -  
0602.40.00 - Roseiras, enxertadas ou não ......................................................  p/st 
0602.90 - Outros:
0602.90.10 - - Micélios de cogumelos ................................................................  -  
0602.90.20 - - Mudas de ananás (abacaxi) ........................................................  -  
0602.90.30 - - Mudas de produtos hortícolas e de morangueiros ......................  -  

- - Outros: 
- - - Plantas de ar livre: 
- - - - Á rvores e arbustos: 

0602.90.41 - - - - - Florestais ................................................................................  -  
- - - - - Outros: 

0602.90.45 - - - - - - Estacas enraizadas e mudas jovens ....................................  -  
0602.90.49 - - - - - - Outros ...................................................................................  -  
0602.90.50 - - - - Outras plantas de ar livre .........................................................  - 

- - - Plantas de interior: 
0602.90.70 - - - - Estacas enraizadas e mudas jovens, exceto catos .................  -  

- - - - Outras: 
0602.90.91 - - - - - Plantas de flores, em botão ou em flor, exceto catos ............  -  
0602.90.99 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

0603 Flores e botões de flores, cortados para ramos ou para 
ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, 
impregnados ou preparados de outro modo:  

- Frescos: 
0603.11.00 - - Rosas ..........................................................................................  p/st 
0603.12.00 - - Cravos .........................................................................................  p/st 
0603.13.00 - - Orquídeas ...................................................................................  p/st 
0603.14.00 - - Crisântemos ...............................................................................  p/st 
0603.15.00 - - Lírios (Lillium spp.) ....................................................................  p/st 
0603.19 - - Outros:
0603.19.10 - - - Gladíolos ....................................................................................  p/st 
0603.19.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
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0603.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

0604 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem 
flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, 
para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, 
branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro 
modo: 

0604.20 - Frescos: 
- - Musgos e líquenes:

0604.20.11 - - - Líquenes das renas....................................................................  -  
0604.20.19 - - - Outros ........................................................................................  -  
0604.20.20 - - Á rvores de Natal ..........................................................................  p/st  
0604.20.40 - - Ramos de coníferas.....................................................................  - 
0604.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0604.90 - Outros:

- - Musgos e líquenes:
0604.90.11 - - - Líquenes das renas....................................................................  -  
0604.90.19 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Outros: 
0604.90.91 - - - Simplesmente secos ..................................................................  -  
0604.90.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 7 

PRODUTOS HORTÍCOLAS, PLANTAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, COMESTÍVEIS 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende os produtos forrageiros da posição 1214. 

2. Nas posições 0709, 0710, 0711 e 0712, a expressão “produtos hortícolas” compreende também os 
cogumelos comestíveis, as trufas, as azeitonas, as alcaparras, as curgetes, as abóboras, as 
beringelas, o milho doce (Zea mays var. saccharata), os pimentos dos géneros Capsicum ou 
Pimenta, os funchos e as plantas hortícolas, como a salsa, o cerefólio, o estragão, o agrião e a 
mangerona de cultura (Majorana hortensis ou Origanum majorana).  

3. A posição 0712 compreende todos os produtos hortícolas secos das espécies classificadas nas 
posições 0701 a 0711, exceto: 

 a) os legumes de vagem, secos, em grão (posição 0713); 

 b) o milho doce nas formas especificadas nas posições 1102 a 1104; 

 c) a farinha, a sêmola, o pó, os flocos, os grânulos e os pellets de batata (posição 1105); 

 d) as farinhas, as sêmolas e os pós dos legumes de vagem, secos, da posição 0713 (posição 1106). 

4. Os pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos, triturados ou em pó, excluem- se, porém, do 
presente Capítulo (posição 0904). 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 07/2 2014

0701 Batatas, frescas ou refrigeradas: 

0701.10.00 - Batata- semente ...........................................................................  -  
0701.90 - Outras:
0701.90.10 - - Destinadas à fabricação de fécula ...............................................  -  

- - Outras: 
0701.90.50 - - - Temporãs, de 1 de janeiro a 30 de junho ..................................  - 
0701.90.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0702.00.00 Tomates, frescos ou refrigerados ...............................................  -  

0703 Cebolas, chalotas, alhos, alhos- porros e outros produtos 
hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados: 

0703.10 - Cebolas e chalotas: 
- - Cebolas: 

0703.10.11 - - - De semente ................................................................................  -  
0703.10.19 - - - Outras ........................................................................................  -  
0703.10.90 - - Chalotas .......................................................................................  -  
0703.20.00 - Alhos .............................................................................................  -  
0703.90.00 - Alhos- porros e outros produtos hortícolas aliáceos ..............  -  

0704 Couves, couve- flor, repolho ou couve frisada, couve- rábano 
e produtos comestíveis semelhantes do género Brassica, 
frescos ou refrigerados: 

0704.10.00 - Couve- flor e brócolos .................................................................  - 
0704.20.00 - Couve- de- bruxelas .....................................................................  -  
0704.90 - Outras:
0704.90.10 - - Couve- branca e couve- roxa .......................................................  -  
0704.90.90 - - Outras ..........................................................................................  -  

0705 Alfaces (Lactuca sativa) e chicórias (Chicorium spp.), frescas 
ou refrigeradas: 

- Alfaces: 
0705.11.00 - - Repolhudas ................................................................................  - 
0705.19.00 - - Outras .........................................................................................  -  

- Chicórias: 
0705.21.00 - - Endívia (Cichorium intybus var. foliosum)  .............................  -  
0705.29.00 - - Outras .........................................................................................  -  

0706 Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-
rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, frescos 
ou refrigerados: 

0706.10.00 - Cenouras e nabos .......................................................................  -  
0706.90 - Outros: 
0706.90.10 - - Aipo- rábano .................................................................................  - 
0706.90.30 - - Rábanos (Cochlearia armoracia) ..............................................  -  
0706.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

0707.00 Pepinos e pepininhos (cornichons), frescos ou refrigerados: 

0707.00.05 - Pepinos ..........................................................................................  -  
0707.00.90 - Pepininhos (cornichons)  ...............................................................  -  

0708 Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou 
refrigerados:

0708.10.00 - Ervilhas (Pisum sativum) ............................................................  -
0708.20.00 - Feijões (vigna spp., Phaseolus spp.) ........................................  -
0708.90.00 - Outros legumes de vagem .........................................................  -  
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0709 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados: 

0709.20.00 - Espargos ......................................................................................  -  
0709.30.00 - Beringelas ....................................................................................  -  
0709.40.00 - Aipo, exceto aipo- rábano ...........................................................  -  
 - Cogumelos e trufas: 
0709.51.00 - - Cogumelos do género Agaricus ..............................................  -
0709.59 - - Outros: 
0709.59.10 - - - Cantarelos ..................................................................................  - 
0709.59.30 - - - Cepes .........................................................................................  - 
0709.59.50 - - - Trufas .........................................................................................  - 
0709.59.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0709.60 - Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta:
0709.60.10 - - Pimentos doces ou pimentões.....................................................  -  

- - Outros: 
0709.60.91 - - - Do género Capsicum destinados à fabricação de capsicina 

ou de tinturas de oleorresinas de Capsicum .............................  -  
0709.60.95 - - - Destinados à fabricação industrial de óleos essenciais ou de 

resinóides ...................................................................................  -  
0709.60.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
0709.70.00 - Espinafres, espinafres-da-Nova Zelândia e espinafres gigan-

tes .................................................................................................  -  
- Outros:

0709.91.00 - - Alcachofras ..................................................................................  -  
0709.92 - - Azeitonas: 
0709.92.10 - - - Não destinadas à produção de azeite ........................................  -  
0709.92.90 - - - Outras ........................................................................................   - 
0709.93 - - Abóboras, curgetes e cabaças (Curcubita spp.): 
0709.93.10 - - - Aboborinhas ...............................................................................  -  
0709.93.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0709.99 - - Outros: 
0709.99.10 - - - Saladas, exceto alfaces (Lactuca sativa) e chicórias 

(Cichorium spp.). ......................................................................  -  
0709.99.20 - - - Acelgas e cardos........................................................................  -  
0709.99.40 - - - Alcaparras ..................................................................................  -  
0709.99.50 - - - Funcho .......................................................................................  -  
0709.99.60 - - - Milho doce ..................................................................................  - 
0709.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

0710 Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou 
vapor, congelados: 

0710.10.00 - Batatas ..........................................................................................  -  
- Legumes de vagem, com ou sem vagem: 

0710.21.00 - - Ervilhas (Pisum sativum) ..........................................................  -  
0710.22.00 - - Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.) ......................................  -  
0710.29.00 - - Outros .........................................................................................  -  
0710.30.00 - Espinafres, espinafres-da-Nova Zelândia e espinafres 

gigantes .......................................................................................  -  
0710.40.00 - Milho doce ....................................................................................  -  
0710.80 - Outros produtos hortícolas: 
0710.80.10 - - Azeitonas .....................................................................................  -  

- - Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta: 
0710.80.51 - - - Pimentos doces ou pimentões ...................................................  -  
0710.80.59 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Cogumelos: 
0710.80.61 - - - Do género Agaricus ..................................................................  - 
0710.80.69 - - - Outros ........................................................................................  - 
0710.80.70 - - Tomates .......................................................................................  -  
0710.80.80 - - Alcachofras ..................................................................................  -  
0710.80.85 - - Espargos ......................................................................................  -  
0710.80.95 - - Outros ..........................................................................................  -  
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0710.90.00 - Misturas de produtos hortícolas ................................................  -  

0711 Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por 
exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou 
adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar 
transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para 
alimentação nesse estado: 

0711.20 - Azeitonas: 
0711.20.10 - - Não destinadas à produção de azeite .........................................  -  
0711.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0711.40.00 - Pepinos e pepininhos (cornichons) ..........................................  -  

- Cogumelos e trufas:
0711.51.00 - - Cogumelos do género Agaricus ..............................................  Kg/net eda 
0711.59.00 - - Outros .........................................................................................  -  
0711.90 - Outros produtos hortícolas; misturas de produtos 

hortícolas: 
- - Produtos hortícolas: 

0711.90.10 - - - Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, exceto 
pimentos doces ou pimentões ...................................................  -  

0711.90.30 - - - Milho doce ..................................................................................  -  
0711.90.50 - - - Cebolas ......................................................................................  -  
0711.90.70 - - - Alcaparras ..................................................................................  -  
0711.90.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
0711.90.90 - - Misturas de produtos hortícolas ...................................................  -  

0712 Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou 
fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro 
preparo: 

0712.20.00 - Cebolas .........................................................................................  -  
- Cogumelos, orelhas-de-Judas (Auricularia spp.), tremelas 

(Tremella spp.) e trufas:
0712.31.00 - - Cogumelos do género Agaricus ..............................................  - 
0712.32.00 - - Orelhas-de-Judas (Auricularia spp.) ........................................  -  
0712.33.00 - - Tremelas (Tremella spp.) ..........................................................  - 
0712.39.00 - - Outros .........................................................................................  - 
0712.90 - Outros produtos hortícolas; misturas de produtos 

hortícolas: 
0712.90.05 - - Batatas, mesmo cortadas em pedaços ou fatias, mas sem 

qualquer outro preparo ...............................................................  -  
- - Milho doce (Zea mays var. saccharata): 

0712.90.11 - - - Híbrido, destinado a sementeira ................................................  -  
0712.90.19 - - - Outro ..........................................................................................  -  
0712.90.30 - - Tomates .......................................................................................  -  
0712.90.50 - - Cenouras .....................................................................................  -  
0712.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

0713 Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou 
partidos: 

0713.10 - Ervilhas (Pisum sativum): 
0713.10.10 - - Destinadas a sementeira .............................................................  -  
0713.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0713.20.00 - Grão- de- bico ...............................................................................  -

- Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713.31.00 - - Feijões das espécies Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna

radiata (L.) Wilczek ...................................................................  -
0713.32.00 - - Feijão-adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis) .......................  -
0713.33 - - Feijão comum (Phaseolus vulgaris): 
0713.33.10 - - - Destinado a sementeira .............................................................  -  
0713.33.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
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0713.34.00 - - Feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia 

subterranea) .............................................................................  -  
0713.35.00 - - Feijão-fradinho (Vigna unguiculata) ........................................  -  
0713.39.00 - - Outros .........................................................................................  -
0713.40.00 - Lentilhas .......................................................................................  -
0713.50.00 - Favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira (Vicia faba

var.  equina, Vicia faba var.  minor) ..........................................  -
0713.60.00 - Ervilhas-de-angola (Cajanus cajan) ...........................................  -  
0713.90.00 - Outros ...........................................................................................  -

0714 Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, tupinambos, 
batatas- doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com 
elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 
congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em 
pellets; medula de sagueiro: 

0714.10.00 - Raízes de mandioca ....................................................................  -  
0714.20 - Batatas- doces: 
0714.20.10 - - Frescas, inteiras, destinadas à alimentação humana  ................  -  
0714.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0714.30.00 - Inhames (Dioscorea spp.) ...........................................................  -   
0714.40.00 - Taros (inhames-brancos) (Colocasia spp.) ...............................  -  
0714.50.00 - Orelhas-de-elefante (Xanthosoma spp.) ...................................  -  
0714.90 - Outros: 
0714.90.20 - - Raízes de araruta e de salepo e raízes ou tubérculos 

semelhantes com elevado teor de fécula ..................................  -  
0714.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 8 

FRUTAS; CASCAS DE CITRINOS E DE MELÕES 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende os frutos não comestíveis. 

2. As frutas refrigeradas classificam- se nas mesmas posições das frutas frescas correspondentes. 

3.  As frutas secas do presente Capítulo podem estar parcialmente reidratadas ou tratadas para os fins 
seguintes:  

 a)  Melhorar a sua conservação ou estabilidade (por exemplo, por tratamento térmico moderado, 
sulfuração, adição de ácido sórbico ou de sorbato de potássio);  

 b) Melhorar ou manter o seu aspeto (por exemplo, por meio de óleo vegetal ou por adição de 
pequenas quantidades de xarope de glicose),  

 desde que conservem as características de frutas secas.   

Notas complementares 

1.  O teor de açúcares diversos, expresso em sacarose (“teor de açúcares”), dos produtos referidos no 
presente Capítulo corresponde à indicação numérica fornecida á temperatura de 20 graus Celcius, 
pelo refratómetro utilizado segundo o método previsto no anexo do Regulamento (CEE) no 558/93, e 
multiplicada pelo fator 0, 95. 

2.  Na aceção das subposições 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85 considera- se "frutas tropicais" as 
goiabas, mangas, mangostões, papaias (mamões), tamarindos, maçãs de cajú, lechias, jacas, 
sapotilhas, maracujás, carambolas e pitaiaiás. 

3.  Na aceção das subposições 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31 
considera- se "nozes tropicais" os cocos, castanhas de cajú, castanhas do Brasil, nozes de areca (ou 
de bétel), de cola e de macadâmia. 
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0801 Cocos, castanha do Brasil e castanha de cajú, frescos ou 
secos, com ou sem casca ou pelados:  

 - Cocos: 
0801.11.00 - - Dessecados ................................................................................  - 
0801.12.00 - - Na casca interna (endocarpo) ..................................................  -
0801.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Castanha do Brasil: 
0801.21.00 - - Com casca ..................................................................................  - 
0801.22.00 - - Sem casca ..................................................................................  - 

- Castanha de cajú: 
0801.31.00 - - Com casca ..................................................................................  - 
0801.32.00 - - Sem casca ..................................................................................  - 

0802 Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, com ou sem 
casca ou peladas:  

- Amêndoas:  
0802.11 - - Com casca: 
0802.11.10 - - - Amargas .....................................................................................  -  
0802.11.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0802.12 - - Sem casca:  
0802.12.10 - - - Amargas .....................................................................................  -  
0802.12.90 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Avelãs (Corylus spp.): 
0802.21.00 - - Com casca ..................................................................................  -  
0802.22.00 - - Sem casca ..................................................................................  -  

- Nozes: 
0802.31.00 - - Com casca ..................................................................................  -  
0802.32.00 - - Sem casca ..................................................................................  -  

- Castanhas (Castanea spp.):
0802.41.00 - - Com casca ..................................................................................  -  
0802.42.00 - - Sem casca ..................................................................................  -  

- Pistácios: 
0802.51.00 - - Com casca ..................................................................................  -  
0802.52.00 - - Sem casca ..................................................................................  -  

- Noz de macadâmia: 
0802.61.00 - - Com casca ..................................................................................  -  
0802.62.00 - - Sem casca ..................................................................................  -  
0802.70.00 - Nozes de cola (Cola spp.) ...........................................................  -  
0802.80.00 - Noz de areca  (nozes de bétele) .................................................  -  
0802.90 - Outras: 
0802.90.10 - - Nozes pécan ................................................................................  -  
0802.90.50 - - Pinhões ........................................................................................  -  
0802.90.85 - - Outras ..........................................................................................  -  

0803 Bananas, incluindo os plátanos, frescas ou secas: 

0803.10 - Plátanos: 
0803.10.10 - - Frescos ........................................................................................  -  
0803.10.90 - - Secos ...........................................................................................  -  
0803.90 - Outras: 
0803.90.10 - - Frescas ........................................................................................  -  
0803.90.90 - - Secas ...........................................................................................  -  

0804 Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos:  

0804.10.00 - Tâmaras ........................................................................................  -  
0804.20 - Figos:
0804.20.10 - - Frescos ........................................................................................  -  
0804.20.90 - - Secos ...........................................................................................  -  
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0804.30.00 - Ananases ou abacaxis ................................................................  -  
0804.40.00 - Abacates .......................................................................................  - 
0804.50.00 - Goiabas, mangas e mangostões ...............................................  -  

0805 Citrinos, frescos ou secos:  

0805.10 - Laranjas:
0805.10.20 - - Laranjas doces, frescas ...............................................................  - 
0805.10.80 - - Outras ..........................................................................................  - 
0805.20 - Tangerinas, mandarinas e satsumas; clementinas, Wilkings

e outros citrinos híbridos semelhantes: 
0805.20.10 - - Clementinas .................................................................................  -  
0805.20.30 - - Monreales e satsumas ...............................................................  -  
0805.20.50 - - Mandarinas e Wilkings ...............................................................  -  
0805.20.70 - - Tangerinas ...................................................................................  -  
0805.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0805.40.00 - Toranjas e pomelos .....................................................................  - 
0805.50 - Limões (Citrus limon, Citrus limonum) e limas (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia):
0805.50.10 - - Limões (Citrus limon, Citrus limonum) .........................................  - 
0805.50.90 - - Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) ....................................  - 
0805.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

0806 Uvas frescas ou secas (passas): 

0806.10 - Frescas: 
0806.10.10 - - De mesa ......................................................................................  -  
0806.10.90 - - Outras ..........................................................................................  - 
0806.20 - Secas (passas):
0806.20.10 - - Uvas de Corinto ...........................................................................  -  
0806.20.30 - - Sultanas .......................................................................................  -  
0806.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos:  

- Melões e melancias: 
0807.11.00 - - Melancias ....................................................................................  -  
0807.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  
0807.20.00 - Papaias (mamões) .......................................................................  -  

0808 Maçãs, peras e marmelos, frescos: 

0808.10 - Maçãs: 
0808.10.10 - - Maçãs para cidra, a granel, de 16 de setembro a 15 de 

dezembro ......................................................................................  -  
0808.10.80 - - Outras ..........................................................................................  - 
0808.30 - Peras: 
0808.30.10 - - Peras para perada, a granel, de 1 de agosto a 31 de dezembro  -  
0808.30.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0808.40.00 - Marmelos ......................................................................................  -  

0809 Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), 
ameixas e abrunhos, frescos:  

0809.10.00 - Damascos .....................................................................................  -  
- Cerejas: 

0809.21.00 - - Ginjas (Prunus cerasus) ...........................................................  -  
0809.29.00 - - Outras .........................................................................................  -  
0809.30 - Pêssegos, incluindo as nectarinas:  
0809.30.10 - - Nectarinas ....................................................................................  -  
0809.30.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0809.40 - Ameixas e abrunhos: 
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0809.40.05 - - Ameixas .......................................................................................  -  
0809.40.90 - - Abrunhos......................................................................................  -  

0810 Outras frutas frescas: 

0810.10.00 - Morangos .....................................................................................  -
0810.20 - Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, e amoras-

framboesas: 
0810.20.10 - - Framboesas .................................................................................  -  
0810.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0810.30 - Groselhas, incluindo o cássis:  
0810.30.10 - - Groselhas de cachos negros (cássis) .........................................  -  
0810.30.30 - - Groselhas de cachos vermelhos .................................................  -  
0810.30.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0810.40 - Airelas, mirtilos e outras frutas do género Vaccinium: 
0810.40.10 - - Airelas (frutos do Vaccinium vitis- idaea) ..................................  -  
0810.40.30 - - Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)  ....................................  -  
0810.40.50 - - Frutos do Vaccinium macrocarpon e do Vaccinium

corymbosum .............................................................................  -  
0810.40.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
0810.50.00 - Quivis (kiwis) ...............................................................................  -
0810.60.00 - Duriangos (duriões) ....................................................................  - 
0810.70.00 - Dióspiros (caquis) .......................................................................  -  
0810.90 - Outras: 
0810.90.20 - - Tamarindos, maçãs de cajú, lechias, jacas, sapotilhas, 

maracujás, carambolas e pitaiaiás .............................................  -  
0810.90.75 - - Outras ..........................................................................................  - 

0811 Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, 
congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros 
edulcorantes: 

0811.10 - Morangos: 
- - Adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes: 

0811.10.11 - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso..........................  -  
0811.10.19 - - - Outros ........................................................................................  -  
0811.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
0811.20 - Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, amoras-

framboesas e groselhas: 
- - Adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes: 

0811.20.11 - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso..........................  -  
0811.20.19 - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outras: 
0811.20.31 - - - Framboesas ...............................................................................  -  
0811.20.39 - - - Groselhas de cachos negros (cássis) ........................................  -  
0811.20.51 - - - Groselhas de cachos vermelhos ................................................  -  
0811.20.59 - - - Amoras, incluindo as silvestres, e amoras framboesas.............  -  
0811.20.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
0811.90 - Outras: 

- - Adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes: 
- - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso: 

0811.90.11 - - - - Frutas e nozes, tropicais ..........................................................  -  
0811.90.19 - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - - Outras: 
0811.90.31 - - - - Frutas e nozes, tropicais ..........................................................  -  
0811.90.39 - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - Outras: 
0811.90.50 - - - Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus) ...................................  -  
0811.90.70 - - - Mirtilos das espécies Vaccinium myrtilloides e Vaccinium 

angustifolium ............................................................................  -  
- - - Cerejas: 

0811.90.75 - - - - Ginjas (Prunus cerasus) .........................................................  -  
0811.90.80 - - - - Outras .......................................................................................  -  
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0811.90.85 - - - Frutas e nozes, tropicais ............................................................  -  
0811.90.95 - - - Outras ........................................................................................  -  

0812 Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo: com gás 
sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de 
outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente 
a sua conservação), mas impróprias para a alimentação 
nesse estado: 

0812.10.00 - Cerejas ..........................................................................................  -  
0812.90 - Outras:
0812.90.25 - - Damascos; laranjas .....................................................................  -  
0812.90.30 - - Papaias (mamões).......................................................................  -  
0812.90.40 - - Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus) .....................................  -  
0812.90.70 - - Goiabas, mangas, mangostões, tamarindos, maçãs de cajú, 

lechias, jacas, sapotilhas, maracujás, carambolas, pitaiaiás e 
nozes tropicais ...........................................................................  -  

0812.90.98 - - Outras ..........................................................................................  -  

0813 Frutas secas, exceto das posições 0801 a 0806; misturas de 
frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente Capítulo:  

0813.10.00 - Damascos .....................................................................................  -  
0813.20.00 - Ameixas ........................................................................................  -  
0813.30.00 - Maçãs ............................................................................................  -  
0813.40 - Outras frutas: 
0813.40.10 - - Pêssegos, incluindo as nectarinas ..............................................  -  
0813.40.30 - - Pêras............................................................................................  -  
0813.40.50 - - Papaias (mamões).......................................................................  -  
0813.40.65 - - Tamarindos, maçãs de cajú, lechias, jacas, sapotilhas, 

maracujás, carambolas e pitaiaiás .............................................  -  
0813.40.95 - - Outras ..........................................................................................  -  
0813.50 - Misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do 

presente Capítulo: 
- - Macedónias de frutas secas, exceto das frutas incluídas nas 

posições 0801 a 0806: 
- - - Sem ameixas: 

0813.50.12 - - - - De papaias (mamões), tamarindos, maçãs de cajú, lechias, 
jacas, sapotilhas, maracujás, carambolas e pitaiaiás .............  -  

0813.50.15 - - - - Outras .......................................................................................  -  
0813.50.19 - - - Com ameixas .............................................................................  -  

- - Misturas constituídas exclusivamente de frutas de casca rija 
das posições 0801 e 0802: 

0813.50.31 - - - De nozes tropicais ......................................................................  -  
0813.50.39 - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outras misturas de frutas secas: 
0813.50.91 - - - Sem ameixas nem figos ............................................................  -  
0813.50.99 - - - Outras ........................................................................................  -  
0814.00.00 Cascas de citrinos, de melões ou de melancias, frescas, 

secas, congeladas ou apresentadas em água salgada, 
sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a 
assegurar transitoriamente a sua conservação .........................  -  
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CAPÍTULO 9 

CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 

Notas 

1.  As misturas, entre si, de produtos das posições 0904 a 0910 classificam- se da seguinte forma:  

 a)  as misturas de produtos incluídos numa mesma posição classificam- se nessa posição;  

 b)  as misturas de produtos incluídos em diferentes posições classificam- se na posição 0910. 

 O facto de os produtos incluídos nas posições 0904 a 0910 (incluindo as misturas citadas nas alíneas 
a) ou b) antecedentes), terem sido adicionados de outras substâncias não altera a sua classificação, 
desde que tais misturas conservem a característica essencial dos produtos mencionados em cada 
uma dessas posições. Caso contrário, estas misturas são excluídas do presente Capítulo, 
classificando- se na posição 2103, se constituírem condimentos ou temperos compostos. 

2.  O presente Capítulo não compreende a pimenta de cúbeba (Piper cubeba) nem os demais produtos 
da posição 1211. 

Nota complementar 

1.  O direito aplicável às misturas citadas na Nota 1 a) antecedente, é o direito que for aplicável ao 
componente passível do direito mais elevado. 
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0901 Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer 
proporção:  

 - Café não torrado: 
0901.11.00 - - Não descafeinado ......................................................................  -  
0901.12.00 - - Descafeinado .............................................................................  -  
 - Café torrado: 
0901.21.00 - - Não descafeinado ......................................................................  -  
0901.22.00 - - Descafeinado .............................................................................  -  
0901.90 - Outros:
0901.90.10 - - Cascas e películas de café ..........................................................  -  
0901.90.90 - - Sucedâneos do café que contenham café ..................................  -  

0902 Chá, mesmo aromatizado: 

0902.10.00 - Chá verde (não fermentado) em embalagens imediatas de 
conteúdo não superior a 3 Kg ...................................................  -  

0902.20.00 - Chá verde (não fermentado) apresentado de qualquer outra 
forma ............................................................................................  -  

0902.30.00 - Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, em 
embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 Kg ......  -  

0902.40.00 - Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, 
apresentados de qualquer outra forma ....................................  -  

0903.00.00 Mate ................................................................................................  -  

0904 Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum

ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó:  

- Pimenta (do género Piper): 
0904.11.00 - - Não triturada nem em pó ..........................................................  - 
0904.12.00 - - Triturada ou em pó ....................................................................  -  

- Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta: 
0904.21 - - Secos, não triturados nem em pó:
0904.21.10 - - - Pimentos doces ou pimentões (Capsicum annuum) ...............  -  
0904.21.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
0904.22.00 - - Triturados ou em pó .....................................................................  -  

0905 Baunilha: 

0905.10.00 - Não triturada nem em pó ............................................................  - 
0905.20.00 - Triturada ou em pó ......................................................................  -  

0906 Canela e flores de caneleira: 

- Não trituradas nem em pó: 
0906.11.00 - - Canela (Cinnamomum zeylanicum blume) .............................  -  
0906.19.00 - - Outras  ........................................................................................  -  
0906.20.00 - Trituradas ou em pó ....................................................................  -  

0907 Cravo- da- í ndia (frutos, flores e pedúnculos):

0907.10.00 - Não triturado nem em pó ............................................................  - 
0907.20.00 - Triturado ou em pó ......................................................................  -  

0908 Noz- moscada, macis, amomos e cardamomos: 

- Noz- moscada: 
0908.11.00 - - Não triturada nem em pó ..........................................................  - 
0908.12.00 - - Triturada ou em pó ....................................................................  -  

- Macis: 
0908.21.00 - - Não triturado nem em pó ..........................................................  - 
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0908.22.00 - - Triturado ou em pó ....................................................................  -  
- Amomos e cardamomos: 

0908.31.00 - - Não triturados nem em pó ........................................................  - 
0908.32.00 - - Triturados ou em pó ..................................................................  -  

0909 Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), 
funcho, coentro, cominho ou de alcaravia; bagas de zimbro: 

- Sementes de coentro: 
0909.21.00 - - Não trituradas nem em pó ........................................................  - 
0909.22.00 - - Trituradas ou em pó ..................................................................  -  

- Sementes de cominho: 
0909.31.00 - - Não trituradas nem em pó ........................................................  - 
0909.32.00 - - Trituradas ou em pó ..................................................................  -  

- Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho 
ou alcaravia; bagas de zimbro: 

0909.61.00 - - Não trituradas nem em pó ........................................................  - 
0909.62.00 - - Trituradas ou em pó ..................................................................  -  

0910 Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias: 

- Gengibre:
0910.11.00 - - Não triturado nem em pó .............................................................  -  
0910.12.00 - - Triturado ou em pó ......................................................................  -  
0910.20 - Açafrão: 
0910.20.10 - - Não triturado nem em pó .............................................................  -  
0910.20.90 - - Triturado ou em pó ......................................................................  -  
0910.30.00 - Curcuma .......................................................................................  -  

- Outras especiarias: 
0910.91 - - Misturas mencionadas na Nota 1 b) do presente Capítulo: 
0910.91.05 - - - Caril  ...........................................................................................  -  

- - - Outras: 
0910.91.10 - - - - Não trituradas nem em pó ........................................................  -  
0910.91.90 - - - - Trituradas ou em pó .................................................................  -  
0910.99 - - Outras:
0910.99.10 - - - Sementes de feno- grego ...........................................................  -  

- - - Tomilho: 
- - - - Não triturado nem em pó: 

0910.99.31 - - - - - Serpão (Thymus serpyllum L.)  ............................................  -  
0910.99.33 - - - - - Outro .......................................................................................  -  
0910.99.39 - - - - Triturado ou em pó ...................................................................  -  
0910.99.50 - - - Louro  .........................................................................................  -  

- - - Outras: 
0910.99.91 - - - - Não trituradas nem em pó ........................................................  -  
0910.99.99 - - - - Trituradas ou em pó .................................................................  -  
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CAPÍTULO 10 

CEREAIS 

 Notas 

1.  A) Os produtos mencionados nos textos das posições do presente Capítulo só se incluem nessas 
posições quando se apresentem em grãos, mesmo nas espigas ou caules. 

 B) O presente Capítulo não compreende os grãos descascados (com ou sem película) ou trabalhados 
de outro modo. Todavia, o arroz descascado, branqueado, polido, glaceado, estufado ou em 
trincas inclui- se na posição 1006. 

2.  A posição 1005 não compreende o milho doce (Capítulo 7). 

Nota de Subposição 

1.  Considera- se “trigo duro” o trigo da espécie Triticum durum e os híbridos derivados do cruzamento 
interespecífico do Triticum durum que apresentem o mesmo número (28) de cromossomas que este. 

Notas complementares 

1.  Consideram- se como: 

 a) “Arroz de grãos redondos”, na aceção das subposições 1006 10 21, 1006 10 92,  1006 20 11, 1006 
20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, o arroz cujos grãos tenham um 
comprimento inferior ou igual a 5,2 mm e cuja relação comprimento/largura seja inferior a 2; 

 b) “Arroz de grãos médios”, na aceção das subposições 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 
94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, o arroz cujos grãos tenham um 
comprimento superior a 5,2 mm, mas inferior ou igual a 6,0 mm e cuja relação 
comprimento/largura seja inferior a 3; 

 c) “Arroz de grãos longos”, na aceção das subposições 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 
98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 
48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, o arroz cujos grãos tenham um 
comprimento superior a 6,0 mm; 

 d) “Arroz paddy” (arroz com casca), na aceção das subposições 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 
1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, o arroz provido da sua casca após 
a debulha; 

 e) “Arroz descascado”, na aceção das subposições 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 
1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, o arroz a que apenas foi eliminada a casca. 
Esta designação abrange, nomeadamente, o arroz comercialmente denominado “arroz pardo” 
(integral), “arroz cargo”, “arroz loonzain” e “arroz sbramato”; 

 f)  “Arroz semibranqueado”, na aceção das subposições 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 
30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, o arroz a que se eliminou a casca, uma 
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parte do germe e a totalidade ou parte das camadas exteriores do pericarpo, mas não as camadas 
interiores; 

 g) “Arroz branqueado”, na aceção das subposições 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30  67, 
1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, o arroz a que se eliminou a casca, a totalidade 
das camadas exteriores e interiores do pericarpo, a totalidade do germe, no caso do arroz longo e 
médio e pelo menos uma parte, no caso do arroz redondo, mas em que podem subsistir estrias 
brancas longitudinais em 10% dos grãos, no máximo; 

 h) “Trincas”, na aceção da subposição 1006 40 00, os fragmentos de grãos cujo comprimento seja 
inferior ou igual a três quartos do comprimento médio do grão inteiro. 

2.  O direito aplicável às misturas citadas no presente Capítulo é o seguinte: 

 a) às misturas em que um dos componentes representa, pelo menos 90%, em peso, o direito 
aplicável a esse componente; 

 b) nos outros casos, essa taxa é a do direito aplicável ao componente sujeito à imposição mais 
elevada. 
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1001 Trigo e mistura de trigo com centeio (méteil):  

- Trigo duro: 
1001.11.00 - - Para sementeira .........................................................................  -  
1001.19.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Outros: 
1001.91 - - Para sementeira: 
1001.91.10 - - - Espelta .......................................................................................  -  
1001.91.20 - - - Trigo mole e mistura de trigo com centeio .................................  -  
1001.91.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1001.99.00 - - Outros .........................................................................................  -  

1002 Centeio: 

1002.10.00 - Para sementeira ...........................................................................  -  
1002.90.00 - Outros ...........................................................................................  - 

1003 Cevada: 

1003.10.00 - Para sementeira ...........................................................................  -  
1003.90.00 - Outras ...........................................................................................  - 

1004 Aveia: 

1004.10.00 - Para sementeira ...........................................................................  -  
1004.90.00 - Outras ...........................................................................................  - 

1005 Milho: 

1005.10 - Para sementeira: 
- - Híbrido: 

1005.10.13 - - - Híbrido três vias .........................................................................  -  
1005.10.15 - - - Híbrido simples ..........................................................................  -  
1005.10.18 - - - Outro ..........................................................................................  -  
1005.10.90 - - Outro ............................................................................................  -  
1005.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

1006 Arroz: 
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1006.10 - Arroz com casca (arroz paddy): 
1006.10.10 - - Para sementeira ..........................................................................  -  

- - Outros: 
- - - Estufado (parboiled): 

1006.10.21 - - - - De grãos redondos ...................................................................  -  
1006.10.23 - - - - De grãos médios ......................................................................  -  

- - - - De grãos longos: 
1006.10.25 - - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 .............................................................................  -  
1006.10.27 - - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3  -  

- - - Outro: 
1006.10.92 - - - - De grãos redondos ...................................................................  -  
1006.10.94 - - - - De grãos médios ......................................................................  -  

- - - - De grãos longos: 
1006.10.96 - - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 .............................................................................  -  
1006.10.98 - - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3  -  
1006.20 - Arroz descascado (arroz cargo ou castanho): 

- - Estufado (parboiled): 
1006.20.11 - - - De grãos redondos.....................................................................  -  
1006.20.13 - - - De grãos médios ........................................................................  -  

- - - De grãos longos: 
1006.20.15 - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 ................................................................................  -  
1006.20.17 - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3 .  -  

- - Outro: 
1006.20.92 - - - De grãos redondos.....................................................................  -  
1006.20.94 - - - De grãos médios ........................................................................  -  

- - - De grãos longos: 
1006.20.96 - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 ................................................................................  -  
1006.20.98 - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3 .  -  
1006.30 - Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou 

glaceado: 
- - Arroz semibranqueado: 
- - - Estufado (parboiled): 

1006.30.21 - - - - De grãos redondos ...................................................................  -  
1006.30.23 - - - - De grãos médios ......................................................................  -  

- - - - De grãos longos: 
1006.30.25 - - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 .............................................................................  -  
1006.30.27 - - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3  -  

- - - Outro: 
1006.30.42 - - - - De grãos redondos ...................................................................  -  
1006.30.44 - - - - De grãos médios ......................................................................  -  

- - - - De grãos longos: 
1006.30.46 - - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 .............................................................................  -  
1006.30.48 - - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3  -  

- - Arroz branqueado: 
- - - Estufado (parboiled): 

1006.30.61 - - - - De grãos redondos ...................................................................  -  
1006.30.63 - - - - De grãos médios ......................................................................  -  

- - - - De grãos longos: 
1006.30.65 - - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 .............................................................................  -  
1006.30.67 - - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3  -  

- - - Outro: 
1006.30.92 - - - - De grãos redondos ...................................................................  -  
1006.30.94 - - - - De grãos médios ......................................................................  -  

- - - - De grãos longos: 
1006.30.96 - - - - - Com uma relação comprimento/largura superior a 2, mas 

inferior a 3 .............................................................................  -  
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1006.30.98 - - - - - Com uma relação comprimento/largura igual ou superior a 3  -  
1006.40.00 - Trincas de arroz ...........................................................................  -  

1007 Sorgo de grão: 

1007.10 - Para sementeira: 
1007.10.10 - - Híbrido, destinado a sementeira ..................................................  -  
1007.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
1007.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

1008 Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais:  

1008.10.00 - Trigo mourisco ............................................................................  -  
- Painço: 

1008.21.00 - - Para sementeira .........................................................................  -  
1008.29.00 - - Outros .........................................................................................  -  
1008.30.00 - Alpista ...........................................................................................  -  
1008.40.00 - Milhãs (Digitaria spp) ..................................................................  -  
1008.50.00 - Quinoa (Chenopodium quinoa) ..................................................  -  
1008.60.00 - Triticale .........................................................................................  -  
1008.90.00 - Outros cereais .............................................................................  -  
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CAPÍTULO 11 

PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE MOAGEM; MALTE; AMIDOS E FÉCULAS; INULINA; GLÚTEN DE 
TRIGO 

Notas 

1.  Excluem- se do presente Capítulo: 

 a)  o malte torrado, acondicionado para ser utilizado como sucedâneo do café (posições 0901 ou 
2101, conforme o caso); 

  
 b)  as farinhas, os grumos, as sêmolas, os amidos e as féculas, preparados, da posição 1901; 

 c)  os flocos de milho (corn flakes) e outros produtos da posição 1904; 

 d)  os produtos hortícolas preparados ou conservados, das posições 2001, 2004 ou 2005; 

 e)  os produtos farmacêuticos (Capítulo 30); 

 f)  os amidos e féculas, com características de produtos de perfumaria ou de toucador preparados ou 
de preparações cosméticas (Capítulo 33)  

  
2.  A) Os produtos resultantes da moagem dos cereais, constantes do quadro seguinte, incluem- se no 

presente capítulo se contiverem, simultaneamente, em peso e sobre o produto seco: 

  a)  um teor de amido (determinado pelo método polarimétrico de Ewers modificado) superior ao 
indicado na Coluna (2); 

  b)  um teor de cinzas (deduzidas as matérias minerais que possam ter sido adicionadas) não 
superior ao mencionado na coluna (3)  

 Os produtos que não satisfaçam a estas condições classificam- se na posição 2302. 

 Todavia, os germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos, incluem- se sempre na 
posição 1104. 

 B) Os produtos incluídos neste capítulo por força das disposições precedentes, classificam- se nas 
posições 1101 ou 1102 quando a percentagem, em peso, que passe através de uma peneira de 
tela metálica, com abertura de malha correspondente às indicadas nas colunas (4) ou (5),  
conforme o caso, seja igual ou superior à referente a cada cereal. 

 Caso contrário, classificam- se nas posições 1103 ou 1104. 
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Tipo Teor  Teor 
Percentagem de passagem através de  

peneira com aberturas de malha de: 

de 

cereal 

de 

amido 

de 

Cinzas 

315 
micrómetros 

(microns) 

500 
micrómetros 

(microns) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Trigo  e 
Centeio 

Cevada 

Aveia 

Milho   e  
sorgo em 
grão 

Arroz 

Trigo 
Mourisco 

Outros 
cereais 

45% 

45% 

45% 

45% 

45% 

45% 

45% 

  2,5% 

3% 

5% 

2% 

  1,6% 

4% 

2% 

80% 

80% 

80% 

- 

80% 

80% 

50% 

- 

- 

- 

90% 

- 

- 

- 

3.  Na aceção da posição 1103, consideram- se “grumos” e “sêmolas” os produtos obtidos por 
fragmentação dos grãos de cereais que obedeçam à condição respetiva seguinte: 

 a)  os produtos de milho devem passar através de uma peneira de tela metálica com uma abertura de 
malha de 2 mm, na proporção mínima de 95%, em peso; 

 b)  os produtos de outros cereais devem passar através de uma peneira de tela metálica com uma 
abertura de malha de 1,25 mm, na proporção mínima de 95%, em peso. 

Notas complementares 

1.  O direito aplicável às misturas citadas no presente Capítulo é o seguinte: 
  
 a) às misturas em que um dos componentes representa pelo menos 90%, em peso, o direito aplicável 

é o direito aplicável a esse componente; 

 b) nos outros casos, essa taxa é a do direito aplicável ao componente sujeito à imposição mais 
elevada. 

2.  Na aceção da posição 1106, consideram- se "farinhas" "sêmolas" e "pós", os produtos, com exceção 
dos cocos, ralados e secos, obtidos por moagem ou por outro processo de trituração dos legumes de 
vagem secos da posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 0714 ou dos produtos 
compreendidos no Capitulo 8, que preencham a condição correspondente seguinte: 
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 a)  os legumes de vagem secos do sagu, as raízes, os tubérculos e os produtos compreendidos no 
Capítulo 8 (com exceção das frutas de casca rija das posições 0801 e 0802) devem passar através 
de uma peneira de tela metálica com uma abertura de malha de 2 milímetros, na proporção 
mínima de 95%, em peso; 

 b)  as frutas de casca rija compreendidas nas posições 0801 e 0802 devem passar através de uma 
peneira de tela metálica com uma abertura de malha de 2,5 milímetros, na proporção mínima de 
50%, em peso. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

1101.00 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 
(méteil): 

 - De trigo: 
1101.00.11 - - De trigo duro ................................................................................  -  
1101.00.15 - - De trigo mole e de espelta ...........................................................  -  
1101.00.90 - De mistura de trigo com centeio ....................................................  -  

1102 Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo 
com centeio (méteil):   

1102.20 - Farinha de milho: 
1102.20.10 - - De teor de matérias gordas inferior ou igual a 1, 5%, em peso ..  -  
1102.20.90 - - Outra ............................................................................................  -  
1102.90 - Outras: 
1102.90.10 - - De cevada ....................................................................................  -  
1102.90.30 - - De aveia .......................................................................................  -  
1102.90.50 - - De arroz .......................................................................................  -  
1102.90.70 - - Farinha de centeio .......................................................................  -  
1102.90.90 - - Outras ..........................................................................................  -  

1103 Grumos, sêmolas e pellets, de cereais: 

- Grumos e sêmolas: 
1103.11 - - De trigo: 
1103.11.10 - - - De trigo duro ..............................................................................  -  
1103.11.90 - - - De trigo mole e de espelta .........................................................  -  
1103.13 - - De milho:
1103.13.10 - - - De teor de matérias gordas inferior ou igual a 1, 5%, em peso .  -  
1103.13.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1103.19 - - De outros cereais: 
1103.19.20 - - - De centeio ou de cevada ...........................................................  -  
1103.19.40 - - - De aveia .....................................................................................  -  
1103.19.50 - - - De arroz .....................................................................................  -  
1103.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1103.20 - Pellets:
1103.20.25 - - De centeio ou de cevada .............................................................  - 
1103.20.30 - - De aveia .......................................................................................  -  
1103.20.40 - - De milho .......................................................................................  -  
1103.20.50 - - De arroz .......................................................................................  -  
1103.20.60 - - De trigo ........................................................................................  -  
1103.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1104 Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo, 
descascados, esmagados, em flocos, em pérolas, cortados 
ou partidos), com exclusão do arroz da posição 10.06; 
germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou 
moídos: 



CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

11/4 2014

- Grãos esmagados ou em flocos: 
1104.12 - - De aveia: 
1104.12.10 - - - Grãos esmagados ......................................................................  -  
1104.12.90 - - - Flocos .........................................................................................  -  
1104.19 - - De outros cereais: 
1104.19.10 - - - De trigo .......................................................................................  -  
1104.19.30 - - - De centeio ..................................................................................  -  
1104.19.50 - - - De milho .....................................................................................  -  

- - - De cevada: 
1104.19.61 - - - - Grãos esmagados ....................................................................  - 
1104.19.69 - - - - Flocos .......................................................................................  - 

- - - Outros: 
1104.19.91 - - - - Flocos de arroz .........................................................................  -  
1104.19.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em 
pérolas, cortados ou partidos): 

1104.22 - - De aveia: 
1104.22.40 - - - Descascados (em película ou pelados), mesmo cortados ou 

partidos ......................................................................................  -  
1104.22.50 - - - Em pérolas .................................................................................  -  
1104.22.95 - - - Outros ........................................................................................  -  
1104.23 - - De milho: 
1104.23.40 - - - Descascados (em película ou pelados), mesmo cortados ou 

partidos; em pérolas ...................................................................  -   
1104.23.98 - - - Outros ........................................................................................  -  
1104.29 - - De outros cereais:

- - - De cevada: 
1104.29.04 - - - - Descascados (em película ou pelados),  mesmo cortados ou 

partidos ....................................................................................  -  
1104.29.05 - - - - Em pérolas ...............................................................................  -  
1104.29.08 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Outros: 
1104.29.17 - - - - Descascados (em película ou pelados), mesmo cortados ou 

partidos .................................................................................  - 
1104.29.30 - - - - Em pérolas ...............................................................................  -  

- - - - Apenas partidos: 
1104.29.51 - - - - - De trigo ...................................................................................  -  
1104.29.55 - - - - - De centeio...............................................................................  -  
1104.29.59 - - - - - Outros .....................................................................................  -  

- - - - Outros: 
1104.29.81 - - - - - De trigo ...................................................................................  -  
1104.29.85 - - - - - De centeio...............................................................................  -  
1104.29.89 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
1104.30 - Germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou 

moídos: 
1104.30.10 - - De trigo ........................................................................................  -  
1104.30.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1105 Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e "pellets" de batata: 

1105.10.00 - Farinha, sêmola e pó ...................................................................  -  
1105.20.00 - Flocos, grânulos e "pellets" .......................................................  -  

1106 Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos da 
posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos, da 
posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8: 

1106.10.00 - Dos legumes de vagem secos da posição 0713 ......................  -
1106.20 - De sagu, ou das raízes ou tubérculos, da posição 0714: 
1106.20.10 - - Desnaturadas ..............................................................................  -  
1106.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1106.30 - Dos produtos do Capítulo 8: 
1106.30.10 - - De bananas..................................................................................  -  
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1106.30.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1107 Malte, mesmo torrado: 

1107.10 - Não torrado: 
- - De trigo: 

1107.10.11 - - - Apresentado sob forma de farinha .............................................  -  
1107.10.19 - - - Outro ..........................................................................................  -  

- - Outro: 
1107.10.91 - - - Apresentado sob forma de farinha .............................................  -  
1107.10.99 - - - Outro ..........................................................................................  -  
1107.20.00 - Torrado .........................................................................................  -  

1108 Amidos e féculas; inulina: 

- Amidos e féculas: 
1108.11.00 - - Amido de trigo ............................................................................  -  
1108.12.00 - - Amido de milho ..........................................................................  -  
1108.13.00 - - Fécula de batata .........................................................................  -  
1108.14.00 - - Fécula de mandioca ..................................................................  -  
1108.19 - - Outros amidos e féculas:
1108.19.10 - - - Amido de arroz ...........................................................................  -  
1108.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1108.20.00 - Inulina ...........................................................................................  -  
1109.00.00 Glúten de trigo, mesmo seco .......................................................  -  
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CAPÍTULO 12 

SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS;  
PLANTAS INDUSTRIAIS OU MEDICINAIS; PALHAS E FORRAGENS 

Notas 

1.  Consideram- se “sementes oleaginosas”, na aceção da posição 1207, entre outras, as nozes e 
amêndoas de palma (palmiste), as sementes de algodão, de rícino, de gergelim, de mostarda, de 
cártamo, de dormideira ou papoula e de Karité. Pelo contrário, excluem- se desta posição os produtos 
das posições 0801 ou 0802, bem como as azeitonas (Capítulos 7 ou 20).  

2.  A posição 1208 compreende as farinhas de que não tenham sido extraídos os óleos, as farinhas de 
que estes tenham sido parcialmente extraídos, bem como as que, após a extração, tenham sido 
adicionadas, total ou parcialmente, dos seus óleos originais. Estão, pelo contrário, excluídos os 
resíduos abrangidos pelas posições 2304 a 2306. 

3.  Consideram- se “sementes para sementeira”, na aceção da posição 1209, as sementes de beterraba, 
de pastagens, de flores ornamentais, de plantas hortícolas, de árvores florestais ou frutíferas, de 
ervilhaca (exceto da espécie Viciafaba) e de tremoço. 

 Excluem- se, pelo contrário, desta posição, mesmo que se destinem a sementeira. 

 a)  os legumes de vagem e o milho doce (Capítulo 7); 

 b)  as especiarias e outros produtos do (Capítulo 9); 

 c)  os cereais (Capítulo 10); 

 d)  os produtos das posições 1201 a 1207 ou da posição 1211 

4.  A posição 1211 compreende, entre outras, as plantas e partes de plantas das seguintes espécies: 
manjerico (manjericão), borragem, ginseng, hissopo, alcaçuz, as diversas espécies de menta, 
alecrim, arruda, salva e absinto.   

 Pelo contrário, excluem- se desta posição: 

a)  os produtos farmacêuticos do Capítulo 30; 

 b)  os produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas, do Capítulo 33; 

 c)  os inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes e produtos semelhantes, da posição 3808. 

5. Para aplicação da posição 1212, o termo “algas” não inclui: 

 a)  os micro-organismos monocelulares mortos da posição 2102; 

 b)  as culturas de micro-organismos da posição 3002; 

c) os adubos (fertilizantes) das posições 3101 ou 3105. 
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Nota de subposição 

1. Para a aplicação da subposição 1205 10, a expressão “sementes de nabo silvestre ou de colza 
com baixo teor de ácido erúcico” refere-se às sementes de nabo silvestre ou de colza que 
forneçam um óleo fixo cujo teor de ácido erúcico seja inferior a 2 % em peso e um componente 
sólido que contenha menos de 30 micromoles de glicosinolatos por grama.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

1201 Soja, mesmo triturada: 

1201.10.00 - Para sementeira ...........................................................................  -  
1201.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  

1202 Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, 
mesmo descascados ou triturados:  

1202.30.00 - Para sementeira ...........................................................................  -  
- Outros: 

1202.41.00 - - Com casca ..................................................................................  -  
1202.42.00 - - Descascados, mesmo triturados .............................................  -  
1203.00.00 Copra ..............................................................................................  -  

1204.00 Sementes de linho (linhaça), mesmo trituradas: 

1204.00.10 - Para sementeira ............................................................................  -  
1204.00.90 - Outras ............................................................................................  -  

1205 Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas:

1205.10 - Sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de 
ácido erúcico: 

1205.10.10 - - Para sementeira ..........................................................................  -  
1205.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1205.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

1206.00 Sementes de girassol, mesmo trituradas: 

1206.00.10 - Para sementeira ............................................................................  -  
- Outras: 

1206.00.91 - - Descascadas; com casca estriada cinzenta e branca .................  -  
1206.00.99 - - Outras ..........................................................................................  -  

1207 Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados: 

1207.10.00 - Nozes e amêndoas de palma (palmiste) ...................................  - 
- Sementes de algodão: 

1207.21.00 - - Para sementeira .........................................................................  -  
1207.29.00 - - Outras .........................................................................................  -  
1207.30.00 - - Sementes de rícino ....................................................................  -  
1207.40 - Sementes de gergelim: 
1207.40.10 - - Para sementeira ..........................................................................  -  
1207.40.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1207.50 - Sementes de mostarda: 
1207.50.10 - - Para sementeira ..........................................................................  -  
1207.50.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1207.60.00 - Sementes de cártamo (carthamus tinctorius) ..........................  -  
1207.70.00 - Sementes de melão .....................................................................  - 

- Outras: 
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1207.91 - - Sementes de dormideira ou papoula:
1207.91.10 - - - Para sementeira .........................................................................  -  
1207.91.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
1207.99 - - Outros:
1207.99.20 - - - Para sementeira .........................................................................  -  

- - - Outros:  
1207.99.91 - - - - Sementes de cânhamo ............................................................  -  
1207.99.96 - - - - Outros .......................................................................................  -  

1208 Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto 
farinha de mostarda: 

1208.10.00 - De soja ..........................................................................................  -  
1208.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  

1209 Sementes, frutos e esporos, para sementeira: 

1209.10.00 - Sementes de beterraba sacarina ...............................................  -  
- Sementes de plantas forrageiras: 

1209.21.00 - - Sementes de luzerna (alfafa) ....................................................  -  
1209.22 - - Sementes de trevo (Trifolium spp.):
1209.22.10 - - - Trevo violeta (Trifolium pratense L.) .......................................  -  
1209.22.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
1209.23 - - Sementes de festuca: 
1209.23.11 - - - Festuca dos prados (Festuca pratensis Huds.) ......................  -  
1209.23.15 - - - Festuca vermelha (Festuca rubra L.) .......................................  -  
1209.23.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
1209.24.00 - - Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis 

L.) ...............................................................................................  -  
1209.25 - - Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium 

perenne L.): 
1209.25.10 - - - Azevém anual ou erva castelhana (Lolium multiflorum  

Lam.)  .........................................................................................  -  
1209.25.90 - - - Azevém perenne (Lolium perenne L.) .....................................  -  
1209.29 - - Outras:
1209.29.45 - - - Sementes de fléolo dos prados; ervilhaca; sementes das 

espécies Poa palustris L. e Poa trivialis L.; dactilo (Dactylis 
glomerata L.); agrostis (Agrostides) ........................................  -  

1209.29.50 - - - Sementes de tremoço ................................................................  -  
1209.29.60 - - - Sementes de beterrabas forrageiras (Beta vulgaris var. alba)  - 
1209.29.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
1209.30.00 - Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente 

pelas suas flores .........................................................................  -  
- Outros:  

1209.91 - - Sementes de produtos hortícolas:
1209.91.30 - - - Sementes de beterrabas para saladas ou "beterrabas 

vermelhas" (Beta vulgaris var. conditiva) ...............................  -  
1209.91.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
1209.99 - - Outros: 
1209.99.10 - - - Sementes florestais ...................................................................  -  

- - - Outros:  
1209.99.91 - - - - Sementes de plantas utilizadas principalmente pelas suas 

flores, exceto as referidas na subposição 1209.30 .................  -  
1209.99.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  

1210 Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou 
moídos ou em pellets; lupulina: 

1210.10.00 - Cones de lúpulo, não triturados nem moídos nem em 
pellets ..........................................................................................  -  

1210.20 - Cones de lúpulo, triturados ou moídos ou em pellets; 
lupulina: 
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1210.20.10 - - Cones de lúpulo, triturados ou moídos ou em pellets, 
enriquecidos em lupulina; lupulina .............................................  -  

1210.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1211 Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies 
utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como 
inseticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, 
mesmo cortados, triturados ou em pó: 

1211.20.00 - Raízes de ginseng .......................................................................  -  
1211.30.00 - Coca (Folha de) ............................................................................  -  
1211.40.00 - Palha de dormideira ou papoula ................................................  -  
1211.90 - Outros: 
1211.90.20 - - Do género éfedra .........................................................................  -   
1211.90.30 - - Fava- tonca ..................................................................................  -  
1211.90.86 - - Outros ..........................................................................................  -   

1212 Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana- de- açúcar, 
frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; 
caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais 
(incluindo as raízes de chicória não torradas, da variedade 
Cichorium intybus sativum) usados principalmente na 
alimentação humana, não especificados nem 
compreendidos noutras posições: 

- Algas: 
1212.21.00 - - Próprias para a alimentação humana ......................................  -  
1212.29.00 - - Outras .........................................................................................  -  

- Outros: 
1212.91 - - Beterraba sacarina: 
1212.91.20 - - - Seca, mesmo em pó ..................................................................  -  
1212.91.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
1212.92.00 - - Alfarroba .....................................................................................  -  
1212.93.00 - - Cana-de-acúcar ..........................................................................  -  
1212.94.00 - - Raízes de chicória .....................................................................  -  
1212.99 - - Outros:

- - - Sementes de alfarroba: 
1212.99.41 - - - - Não descascadas, nem partidas, nem moídas ........................  -  
1212.99.49 - - - - Outras .......................................................................................  -  
1212.99.95 - - - Outros ........................................................................................  -  
1213.00.00 Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, 

moídas, prensadas ou em pellets ................................................  -  

1214 Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, 
luzerna (alfafa), trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, 
ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em 
pellets:  

1214.10.00 - Farinha e pellets, de luzerna (alfafa) .........................................  -  
1214.90 - Outros:  
1214.90.10 - - Beterrabas forrageiras, rutabagas e outras raízes forrageiras ....  -  
1214.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
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CAPÍTULO 13 

GOMAS, RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS 

Nota 

1.  A posição 1302 compreende, entre outros, os extratos de alcaçuz, piretro, lúpulo, aloés e o ópio. 

 Excluem- se, pelo contrário, desta posição: 

 a)  os extratos de alcaçuz que contenham mais de 10%, em peso, de sacarose ou que se apresentem 
como produtos de confeitaria (posição 1704); 

 b)  os extratos de malte (posição 1901); 

 c)  os extratos de café, chá ou mate (posição 2101); 

 d)  os sucos e extratos vegetais que constituam bebidas alcoólicas (Capítulo 22); 

 e)  a cânfora natural, a glicirrizina e outros produtos das posições 2914 ou 2938; 

 f)  os concentrados de palha de papoula-dormideira que contenham, pelo menos, 50 % em peso, de 
alcaloides (posição 2939); 

  
 g) os medicamentos das posições 3003 ou 3004 e os reagentes destinados à determinação dos 

grupos ou fatores sanguíneos (posição 3006); 

 h) os extratos tanantes ou tintoriais (posições 3201 ou 3203); 

ij) os óleos  essenciais,  líquidos  ou  concretos,  os  resinóides  e as oleorresinas de extração, bem  
como as águas destiladas aromáticas e as soluções aquosas de óleos  essenciais  e  as 
preparações à base de substâncias odoríferas  dos  tipos  utilizados  para  a fabricação de bebidas 
(Capítulo 33); 

k) a borracha natural, a balata, a guta-percha, o guaiule, o chicle e as gomas naturais semelhantes 
(posição 4001). 
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1301 Goma- laca; gomas, resinas, gomas- resinas e oleorresinas 
(bálsamos por exemplo), naturais: 

1301.20.00 - Goma- arábica ..............................................................................  -  
1301.90.00 - Outros ...........................................................................................  - 

1302 Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e 
pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e 
espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados: 

  - Sucos e extratos vegetais: 
1302.11.00 - - Ópio .............................................................................................  -  
1302.12.00 - - De alcaçuz ..................................................................................  -  
1302.13.00 - - De lúpulo ....................................................................................  -  
1302.19 - - Outros:
1302.19.05 - - - Oleorresinas de baunilha ...........................................................  - 
1302.19.20 - - - De plantas do género éfedra .....................................................  -  
1302.19.70 - - - Outros ........................................................................................  -  
1302.20 - Matérias pécticas, pectinatos e pectatos:
1302.20.10 - - Secos ...........................................................................................  -  
1302.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

- Produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, 
mesmo modificados: 

1302.31.00 - - Ágar- ágar....................................................................................  -  
1302.32 - - Produtos mucilaginosos e espessantes, de alfarroba, de 

sementes de alfarroba ou de sementes de guaré, mesmo 
modificados: 

1302.32.10 - - - De alfarroba ou de sementes de alfarroba ................................  -  
1302.32.90 - - - De sementes de guaré ...............................................................  -  
1302.39.00 - - Outros .........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 14 

MATÉRIAS PARA ENTRANÇAR E OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, NÃO 
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTROS CAPÍTULOS 

Notas 

1. Excluem- se do presente Capítulo e incluem- se na Secção XI as matérias e fibras vegetais das 
espécies principalmente utilizadas na fabricação de têxteis, qualquer que seja o seu preparo, bem 
como as matérias vegetais que tenham sofrido um preparo especial com o fim de as tornar 
exclusivamente utilizáveis como matérias têxteis. 

2.  A posição 1401 compreende, entre outros, os bambus (mesmo fendidos, serrados longitudinalmente, 
cortados em tamanhos determinados, arredondados nas extremidades, branqueados, tornados 
ignífugos, polidos ou tingidos), as tiras de vime, de canas e semelhantes, as medulas e fibras de 
rotim. Não se incluem nesta posição as fasquias, lâminas ou fitas de madeira (posição 4404). 

3.  Não se incluem na posição 1404 a lã de madeira (posição 4405) e as cabeças preparadas para 
escovas, pincéis e artigos semelhantes (posição 9603).  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

1401 Matérias vegetais das espécies principalmente utilizadas em 
cestaria ou espartaria (por exemplo, bambus, rotins, canas, 
juncos, vimes, ráfia, palha de cereais limpa, branqueada ou 
tíngida, casca de tília): 

1401.10.00 - Bambus  .......................................................................................  -  
1401.20.00 - Rotins ...........................................................................................  -  
1401.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  

1404  Produtos vegetais não especificados nem compreendidos 
noutras posições: 

1404.20.00 - Linters de algodão  ......................................................................  -  
1404.90.00 - Outros  ..........................................................................................  -  
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SECÇÃO III 

GORDURAS  E ÓLEOS  ANIMAIS OU  VEGETAIS;  PRODUTOS  DA  SUA  DISSOCIAÇÃO; 
GORDURAS ALIMENTÍCIAS  ELABORADAS; CERAS  DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL 

CAPÍTULO 15 

GORDURAS  E ÓLEOS  ANIMAIS OU  VEGETAIS;  PRODUTOS  DA  SUA  DISSOCIAÇÃO; 
GORDURAS ALIMENTÍCIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEM  ANIMAL OU  VEGETAL 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende: 

 a)  o toucinho e outras gorduras de porco e de aves,  da posição 0209; 

 b)  a manteiga, a gordura e o óleo, de cacau (posição 1804); 

 c)  as preparações alimentícias que contenham, em peso, mais de 15% de produtos da posição 0405 
(geralmente, Capítulo 21); 

 d)  os torresmos (posição 2301) e os resíduos das posições 2304 a 2306; 

 e)  os ácidos gordos, as ceras preparadas, as substâncias gordas transformadas em produtos 
farmacêuticos, em tintas, em vernizes, em sabões, em produtos de perfumaria ou de toucador 
preparados ou em preparações cosméticas, os óleos sulfonados e outros produtos da Secção VI; 

 f)  a borracha artificial derivada dos óleos (posição 4002). 

2.  A posição 1509 não compreende os óleos obtidos a partir de azeitonas por meio de solventes 
(posição 1510). 

3.  A posição 1518 não compreende as gorduras e óleos e respetivas frações, simplesmente 
desnaturados, que se classificam na posição em que se incluem as gorduras e óleos e respetivas 
frações,  não desnaturados, correspondentes. 

4.  As pastas de neutralização (soap-stocks), as borras de óleos, o breu esteárico, o breu de suarda e o 
pez de glicerol, incluem- se na posição 1522. 

Nota de subposição 

1. Na aplicação das subposições 1514 11 e 1514 19, a expressão “ óleo de nabo silvestre ou de colza 
com baixo teor de ácido erúcico ” refere-se ao óleo fixo com um teor de ácido erúcico inferior a 2 %, 
em peso. 
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Notas complementares 

1. Para aplicação das posições  e  subposições 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 
1512 21,  1513 11,  1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 
1515 90 21,  1515 90 29,  1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31: 

  
 a)  os óleos vegetais fixos, fluídos ou concretos, obtidos por pressão, consideram- se como “óleos em 

bruto” desde que apenas tenham sido submetidos aos seguintes tratamentos: 

 -  decantação nos prazos normais,  

 -  centrifugação ou filtração, desde que, para separar o óleo dos seus componentes sólidos, se 
recorra apenas à “força mecânica”, como a gravidade, a pressão ou a força centrífuga, com 
exclusão de qualquer processo de filtração por absorção e de qualquer outro processo físico ou 
químico; 

 b)  os óleos vegetais fixos, fluídos ou concretos, obtidos por extração consideram- se como “óleos em 
bruto” desde que não se distingam pela cor, cheiro ou gosto, nem por especiais propriedades 
analíticas reconhecidas, dos óleos e gorduras vegetais obtidos por pressão; 

 c)  também se consideram como “óleos em bruto” o óleo de soja a que se extraiu a goma e o óleo de 
algodão do qual se extraiu o gossipol. 

2.  A) Só são classificáveis nas posições 1509 e 1510 os óleos que sejam provenientes exclusivamente 
do tratamento de azeitonas e cujas características analíticas, no que respeita a teores de ácidos 
gordos (determinados pelos métodos indicados nos anexos V, XA e XB do Regulamento (CEE) 
nº2568/91) e de esteróis, sejam as seguintes: 

QUADRO I 

  Teor de ácidos gordos em percentagem dos ácidos gordos totais 

Ácidos gordos Percentagens 

Ácido mirístico 

Ácido palmítico 

Ácido palmitoleico 

Ácido heptadecanóico 

Ácido heptadecenóico 

Ácido esteárico 

Ácido oleico 

Ácido linoleico 

Ácido linolénico 

Ácido araquídico 

Ácido eicosanóico 

Ácido beénico(1)

Ácido linhocérico 

≤  0,05 

7,5 – 20,0 

0,3 – 3,5 

≤   0,3 

≤   0,3 

0,5 – 5,0 

55,0 – 83,0 

3,5 – 21,0 

≤   1,0 

≤   0,6 

≤   0,4 

≤   0,3 

≤   0,2 

 (1)    
≤ 0,2 para os azeites da posição 1509. 
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QUADRO I I 

Teor de esteróis em percentagem de esteróis totais 

Esteróis Percentagens 

Colesterol 

Brassicasterol  (1) 

Campesterol 

Estigmasterol (2)  

Beta-sitosterol (3)                       

Delta-7-estigmasterol                

≤   0,5 

≤   0,1 

≤   4,0 

             < Campesterol 

≥ 93,0 

≤   0,5 

   (1)     
≤ 0,2 para os azeites da posição 1510. 

   (2)    Condição  não  válida  no caso dos azeites virgens lampantes  (subposição  1509 10 10)   
        e dos óleos   de   bagaço  de   azeitona  brutos   (subposição 1510 00 10). 
   (3)    Delta -5,23-estigmastadienol+clerosterol+Beta-sitosterol+sitostanol+Delta-5-avenasterol + 
       Delta-5,24-estigmastadienol. 

 Não são classificáveis nas posições 1509 e 1510 os azeites modificados quimicamente 
(nomeadamente os azeites reesterificados) e as misturas de azeites com óleos. A presença de 
azeite reesterificado ou de óleos de outra natureza é determinada segundo o método indicado no 
anexo VII, do Regulamento (CEE) nº 2568/91. 

 B) Só são classificáveis na subposição 1509 10 os azeites definidos nos pontos 1 e 2 infra que 
tenham sido obtidos unicamente por processos mecânicos ou outros processos físicos, em 
condições que não alterem o azeite, e que não tenham sido submetidos a qualquer tratamento 
para além da lavagem, decantação, centrifugação e filtração. Os azeites obtidos por solventes, por 
adjuvantes da ação química ou bioquímica, ou por métodos de reesterificação, bem como qualquer 
mistura com óleos de outra natureza, são excluídos desta subposição. 

 1. Considera- se como “azeite lampante”, na aceção da subposição 1509 10 10, seja qual for a 
sua acidez, o azeite que apresente: 

 a)  Um dos seguintes teores de ceras: 
   
  i)  teor de ceras não superior a 300mg/Kg; 
   
  ii) teor de ceras superior a 300mg/Kg mas não superior a 350mg/Kg, desde que: 

    - o teor de álcoois alifáticos totais não exceda 350mg/Kg, ou 

    - o teor de eritrodiol e uvaol não exceda 3,5%;  

 b)  Um teor de eritrodiol e uvaol não superior a 4,5%; 

 c)  Uma das duas características seguintes: 
   
  i) um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 0,9%, se o teor de ácido palmítico 

não exceder 14% do teor de ácidos gordos totais; 

  ii)  um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 1,1%, se o teor de ácido palmítico 
exceder 14% do teor de ácidos gordos totais;  

 d)  Uma soma de isómeros trans-oleicos não superior a 0,10% e uma soma de isómeros   
trans-linoleicos + trans-linolénicos não superior a 0,10%; 
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 e) Um teor de estigmastadienos não superior a 0,50 mg/Kg; 
  
 f) Uma diferença entre a composição determinada por HPLC e a composição teórica de 

triglicéridos com NCE42 não superior a 0,3; 

  e 

 g) Uma ou mais das seguintes características: 

1.  Um teor de solventes halogenados voláteis totais não superior a 0,20 mg/Kg e não 
superior a 0,10 mg/Kg para cada um desses solventes; 

  
2.  Características organoléticas com mediana de defeitos superior a 3,5, de acordo com o 

anexo XII do Regulamento (CEE) nº  2568/91. 

 2. Considera- se como “outro azeite virgem”, na aceção da subposição 1509.10.90 o azeite que 
apresente as seguintes características: 

 a)  Uma acidez, expressa em ácido oleico, não superior a 2,0 g/100 g;   

 b)  Um índice de peróxidos não superior a 20 meq de oxigénio ativo/Kg; 

 c)  Um teor de ceras não superior a 250mg/Kg; 

 d)  Um teor de solventes halogenados voláteis totais não superior a 0,2 mg/Kg e não superior a 
0,1  mg/Kg para cada um desses solventes; 

 e)  Um coeficiente de extinção K 270 não superior a 0,25; 

 f)  Uma variação do coeficiente de extinção (∆K) na proximidade de 270 nm não superior a 
0,01;  

 g)  Características organoléticas com mediana de defeitos inferior ou igual a 3,5, de acordo com 
o anexo XII do Regulamento (CEE) nº 2568/91; 

 h)  Um teor de eritrodiol e uvaol não superior a 4,5%; 

 ij)  Uma das duas características seguintes: 

  i) um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 0,9%, se o teor de ácido palmítico 
não exceder 14% do teor de ácidos gordos totais; 

  ii) um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 1,0%, se o teor de ácido palmítico 
exceder 14% do teor de ácidos gordos totais;  

 k) Uma soma dos isómeros trans-oleicos não superior a 0,05% e uma soma de isómeros  
trans-linoleicos + trans-linolénicos não superior a 0,05%;  

 l)  Um teor de estigmastadienos não superior a 0,10 mg/Kg;  

 m) Uma diferença entre a composição determinada por HPLC e a composição teórica de 
triglicéridos com NCE42 não superior a 0,2. 

  
 C) Classifica- se na subposição 1509.90.00 o azeite obtido por tratamento dos azeites das 

subposições 1509.10.10, e/ou 1509.10.90, mesmo lotados com azeite virgem, e que apresentem 
as seguintes características: 

 a)  Uma acidez, expressa em ácido oleico, não superior a 1,0g/100 g; 

 b)  Um teor de ceras não superior a 350 mg/Kg; 

 c)  Um coeficiente de extinção K 270 não superior a 0,90; 

 d)  Uma variação do coeficiente de extinção (∆K) na proximidade de 270 nm não superior a 0,15; 
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 e)  Um teor de eritrodiol e uvaol não superior a 4,5%; 

 f)   Uma das duas características seguintes: 

 i) um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 0,9%, se o teor de ácido palmítico 
não exceder 14% do teor de ácidos gordos totais; 

 ii) um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 1,0%, se o teor de ácido palmítico 
exceder 14% do teor de ácidos gordos totais;  

g) Uma soma de isómeros trans-oleicos não superior a 0,20% e uma soma de isómeros trans-
linoleicos + trans-linolénicos não superior a 0,30%; 

 h) Uma diferença entre a composição determinada por HPLC e a composição teórica de 
triglicéridos com NCE42 não superior a 0,3. 

 D) Consideram- se como “óleos em bruto”, na aceção da subposição 1510.00.10, os óleos, 
nomeadamente de bagaço de azeitona, que apresentem as seguintes características: 

 a)  Um dos seguintes teores de ceras: 
   
 i) teor de ceras superior a 350mg/Kg ou 
   
 ii) teor de ceras superior a 300mg/Kg e não superior a 350mg/Kg, desde que: 

  - o teor de álcoois alifáticos totais exceda 350mg/Kg, e 

  - o teor de eritrodiol e uvaol exceda 3,5%;  

 b)  Um teor de eritrodiol e uvaol superior a 4,5%;  

c) Um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 1,4%; 

d) Uma soma dos isómeros trans-oleicos não superior a 0,20% e uma soma dos isómeros trans-
linoleicos + trans-linolénicos não superior a 0,10%; 

e) Uma diferença entre a composição determinada por HPLC e a composição teórica de 
triglicéridos com NCE42 não superior a 0,6.  

 E) São classificáveis na subposição 1510 00 90 os óleos obtidos por tratamento dos óleos da 
subposição 1510 00 10, mesmo lotados com azeite virgem, e os que não apresentem as 
características dos óleos referidos nas Notas complementares 2 B, 2 C e 2 D. Os óleos da 
presente subposição devem apresentar um teor de monopalmitato de 2-glicerilo não superior a 
1,4%, uma soma dos teores de isómeros trans-oleicos inferior a 0,4%, uma soma dos teores de 
isómeros trans-linoleicos + trans-linolénicos inferior a 0,35% e uma diferença entre a composição 
determinada por HPLC e a composição teórica de triglicéridos com NCE42 não superior a 0,5.   

3.  Não são classificáveis nas subposições 1522.00.31 e 1522.00.39: 

 a)  Os resíduos provenientes do tratamento de matérias gordas com óleos cujo índice de íodo, 
determinado pelo método indicado no anexo XVI do Regulamento (CEE) nº 2568/91, seja inferior a 
70 ou superior a 100; 

 b)  Os resíduos provenientes do tratamento das matérias gordas com óleos cujo índice de íodo esteja 
compreendido entre 70 e 100, mas cuja superfície do pico com um tempo de retenção do Beta-
sitosterol(1), determinado de acordo com o anexo V do Regulamento (CEE) nº 2568/91, represente 
menos de 93% da superfície total dos picos dos esteróis. 

(1)
Delta- 5,23- estigmastadienol+clerosterol+beta- sitosterol+sitostanol+delta- 5- avenasterol+delta- 5,24- estigmastadienol.
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4. Os métodos de análise na determinação das características dos produtos acima mencionados são os 
constantes dos anexos do Regulamento (CEE) nº 2568/91. Para o efeito, ter-se-ão igualmente em 
conta as notas de rodapé do anexo Ι do referido regulamento. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

1501 Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, 
exceto as das posições 0209 ou 1503: 

1501.10 - Banha: 
1501.10.10 - - Destinadas a usos industriais, exceto fabricação de produtos 

para a alimentação humana.......................................................  -  
1501.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1501.20 - Outras gorduras de porco: 
1501.20.10 - - Destinadas a usos industriais, exceto fabricação de produtos 

para a alimentação humana.......................................................  -  
1501.20.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1501.90.00 - Outras ............................................................................................  -  

1502 Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, 
exceto as da posição 1503:

1502.10 - Sebo: 
1502.10.10 - - Destinadas a usos industriais, exceto fabricação de produtos 

para alimentação humana ............................................................  -  
1502.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
1502.90 - Outras: 
1502.90.10 - - Destinadas a usos industriais, exceto fabricação de produtos 

para a alimentação humana .........................................................  -  
1502.90.90 - - Outras ..........................................................................................  -  

1503.00 Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo- estearina, 
óleo- margarina e óleo de sebo, não emulsionados nem 
misturados, nem preparados de outro modo: 

- Estearina solar e óleo- estearina: 
1503.00.11 - - Destinados a usos industriais ......................................................  -  
1503.00.19 - - Outros ..........................................................................................  -  
1503.00.30 - Óleo de sebo, destinado a usos industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana .............................................  -  
1503.00.90 - Outros ............................................................................................  -  

1504 Gorduras, óleos e respetivas frações, de peixes ou de 
mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados: 

1504.10 - Óleos de fígados de peixe e respetivas frações: 
1504.10.10 - - De teor em vitamina A inferior ou igual a 2 500 unidades 

internacionais, por grama ...........................................................  -  
- - Outros: 

1504.10.91 - - - De alabotes ................................................................................  -  
1504.10.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
1504.20 - Gorduras e óleos de peixes e respetivas frações, exceto 

óleos de fígados: 
1504.20.10 - - Frações sólidas ............................................................................  -  
1504.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
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1504.30 - Gorduras e óleos de mamíferos marinhos e respetivas 
frações: 

1504.30.10 - - Frações sólidas ............................................................................  - 
1504.30.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1505.00 Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluindo a 
lanolina: 

1505.00.10 - Suarda em bruto ............................................................................  -  
1505.00.90 - Outras ............................................................................................  -  
1506.00.00 Outras gorduras e óleos animais e respetivas frações, 

mesmo refinados, mas não quimicamente modificados ..........  -  

1507 Óleo de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas 
não quimicamente modificados: 

1507.10 - Óleo em bruto, mesmo degomado:
1507.10.10 - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1507.10.90 - - Outro ............................................................................................  -  
1507.90 - Outros: 
1507.90.10 - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1507.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1508 Óleo de amendoim e respetivas frações, mesmo refinados, 
mas não quimicamente modificados: 

1508.10 - Óleo em bruto: 
1508.10.10 - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1508.10.90 - - Outro ............................................................................................  -  
1508.90 - Outros: 
1508.90.10 - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1508.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

1509 Azeite de oliveira (oliva) e respetivas frações, mesmo 
refinados, mas não quimicamente modificados: 

1509.10 - Virgens: 
1509.10.10 - - Azeite lampante, de oliveira .........................................................  -  
1509.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
1509.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

1510.00 Outros óleos e respetivas frações, obtidos exclusivamente a 
partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou 
frações com óleos ou frações da posição 1509: 

1510.00.10 - Óleos em bruto ..............................................................................  -  
1510.00.90 - Outros ............................................................................................  -  

1511 Óleo de palma e respetivas frações, mesmo refinados, mas 
não quimicamente modificados: 

1511.10 - Óleo em bruto: 
1511.10.10 - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1511.10.90 - - Outro ............................................................................................  -  
1511.90 - Outros: 

- - Frações sólidas: 
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1511.90.11 - - - Apresentadas em embalagens imediatas de conteúdo líquido 
de 1 Kg ou menos ......................................................................  -  

1511.90.19 - - - Apresentadas de outro modo .....................................................  -  
- - Outros: 

1511.90.91 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 
de produtos para alimentação humana .....................................  -  

1511.90.99 - - - Outros ........................................................................................  -  

1512 Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e respetivas 
frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados: 

- Óleos de girassol ou de cártamo e respetivas frações: 
1512.11 - - Óleos em bruto: 
1512.11.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
- - - Outros: 

1512.11.91 - - - - De girassol ...............................................................................  -  
1512.11.99 - - - - De cártamo ...............................................................................  -  
1512.19 - - Outros: 
1512.19.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
1512.19.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Óleo de algodão e respetivas frações: 
1512.21 - - Óleo em bruto, mesmo desprovido de gossipol: 
1512.21.10 - - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1512.21.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
1512.29 - - Outros: 
1512.29.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
1512.29.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

1513 Óleo de coco (óleo de copra), de amêndoa de palma 
(palmiste) ou de babaçu e respetivas frações, mesmo  
refinados, mas não quimicamente modificados:

- Óleo de coco (óleo de copra) e respetivas frações: 
1513.11 - - Óleo em bruto: 
1513.11.10 - - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
- - - Outro: 

1513.11.91 - - - - Apresentado em embalagens imediatas de conteúdo líquido 
de 1 Kg ou menos ...................................................................  -  

1513.11.99 - - - - Apresentado de outro modo .....................................................  -  
1513.19 - - Outros: 

- - - Frações sólidas: 
1513.19.11 - - - - Apresentadas em embalagens imediatas de conteúdo líquido 

de 1 Kg ou menos ...................................................................  -  
1513.19.19 - - - - Apresentadas de outro modo ...................................................  -  

- - - Outros: 
1513.19.30 - - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana ...................................  -  
- - - - Outros: 

1513.19.91 - - - - - Apresentados em embalagens imediatas de conteúdo 
líquido de 1 Kg ou menos .....................................................  -  

1513.19.99 - - - - - Apresentados de outro modo .................................................  -  
- Óleos de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu e 

respetivas frações: 
1513.21 - - Óleos em bruto:
1513.21.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  - 
- - - Outros: 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 2014 15/9

1513.21.30 - - - - Apresentados em embalagens imediatas de conteúdo líquido 
de 1 Kg ou menos ...................................................................  -  

1513.21.90 - - - - Apresentados de outro modo ...................................................  -  
1513.29 - - Outros: 

- - - Frações sólidas: 
1513.29.11 - - - - Apresentadas em embalagens imediatas de conteúdo líquido 

e 1 Kg ou menos .....................................................................  -  
1513.29.19 - - - - Apresentadas de outro modo ...................................................  -  

- - - Outros: 
1513.29.30 - - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana ...................................  -  
- - - - Outros: 

1513.29.50 - - - - - Apresentados em embalagens imediatas de conteúdo 
líquido de 1 Kg ou menos .....................................................  -  

1513.29.90 - - - - - Outros .....................................................................................  - 

1514 Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e 
respetivas frações, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados: 

- Óleo de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido 
erúcico e respetivas frações:

1514.11 - - Óleos em bruto: 
1514.11.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
1514.11.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1514.19 - - Outros:
1514.19.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  - 
1514.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
  - Outros: 
1514.91 - - Óleos em bruto: 
1514.91.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
1514.91.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1514.99 - - Outros:
1514.99.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  - 
1514.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

1515 Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) 
e respetivas frações, fixos, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados: 

- Óleo de linhaça (sementes de linho) e respetivas frações: 
1515.11.00 - - Óleo em bruto ............................................................................  -  
1515.19 - - Outros:
1515.19.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
1515.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Óleo de milho e respetivas frações: 
1515.21 - - Óleo em bruto: 
1515.21.10 - - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 

produtos para alimentação humana ..........................................  -  
1515.21.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
1515.29 - - Outros: 
1515.29.10 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana .....................................  -  
1515.29.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1515.30 - Óleo de rícino e respetivas frações:
1515.30.10 - - Destinado a produção do ácido amino- undecanóico, para 

fabricação de fibras sintéticas ou de plástico ............................  -  
1515.30.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
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1515.50 - Óleo de gergelim e respetivas frações: 
- - Óleo em bruto: 

1515.50.11 - - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação de 
produtos para alimentação humana ..........................................  -  

1515.50.19 - - - Outro ..........................................................................................  -  
- - Outros: 

1515.50.91 - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 
de produtos para alimentação humana .....................................  -  

1515.50.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
1515.90 - Outros: 
1515.90.11 - - Óleo de tungue; óleos de jojoba, de oiticica; cera de mirica e 

cera do Japão; respetivas frações .............................................  -  
- - Óleo de sementes de tabaco e respetivas frações: 
- - - Óleo em bruto: 

1515.90.21 - - - - Destinado a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 
de produtos para alimentação humana ...................................  -  

1515.90.29 - - - - Outro ........................................................................................  -  
- - - Outros: 

1515.90.31 - - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 
de produtos para alimentação humana ...................................  -  

1515.90.39 - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - Outros óleos e respetivas frações: 
- - - Óleos em bruto: 

1515.90.40 - - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 
de produtos para alimentação humana ...................................  -  

- - - - Outros: 
1515.90.51 - - - - - Concretos, apresentados em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido de 1 Kg ou menos .....................................  -  
1515.90.59 - - - - - Concretos, apresentados de outro modo; fluídos ..................  -  

- - - Outros: 
1515.90.60 - - - - Destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 

de produtos para alimentação humana ...................................  -  
- - - - Outros: 

1515.90.91 - - - - - Concretos, apresentados em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido de 1 Kg ou menos .....................................  -  

1515.90.99 - - - - - Concretos, apresentados de outro modo; fluídos ..................  -  

1516 Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, 
parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, 
reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não 
preparados de outro modo: 

1516.10 - Gorduras e óleos animais, e respetivas frações: 
1516.10.10 - - Apresentados em embalagens imediatas de conteúdo líquido 

de 1 Kg ou menos ......................................................................  -  
1516.10.90 - - Apresentados de outro modo ......................................................  -  
1516.20 - Gorduras e óleos vegetais, e respetivas frações: 
1516.20.10 - - Óleos de rícino hidrogenados, denominados "opalwax" ............  -  

- - Outros: 
1516.20.91 - - - Apresentados em embalagens imediatas de conteúdo líquido 

de 1 Kg ou menos ......................................................................  -  
- - - Apresentados de outro modo: 

1516.20.95 - - - - Óleos de nabo silvestre, de colza, de linhaça, de girassol, de 
illipé, de karité, de makoré, de touloucouná ou de babaçu, 
destinados a usos técnicos ou industriais, exceto fabricação 
de produtos para alimentação humana ...................................  -  

- - - - Outros: 
1516.20.96 - - - - - Óleos de amendoim, de algodão, de soja ou de girassol; 

outros óleos com um teor de ácidos gordos livres inferior a 
50%, em peso, e com exclusão dos óleos de palmiste, de 
illipé, de coco, de nabo silvestre, de colza e de copaíba ......  -  

1516.20.98 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
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1517 Margarina; misturas ou preparações alimentícias de 
gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações das 
diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as 
gorduras e óleos alimentícios, e respetivas frações, da 
posição 1516: 

1517.10 - Margarina, exceto a margarina líquida: 
1517.10.10 - - De teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite, 

superior a 10% mas não superior a 15% ...................................  -  
1517.10.90 - - Outra ............................................................................................  -  
1517.90 - Outros: 
1517.90.10 - - De teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite, 

superior a 10% mas não superior a 15% ...................................  -  
- - Outros: 

1517.90.91 - - - Óleos vegetais fixos, fluídos, misturados...................................  -  
1517.90.93 - - - Misturas ou preparações culinárias utilizadas para 

desmoldagem.............................................................................  -  
1517.90.99 - - - Outros ........................................................................................  -  

1518.00 Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respetivas frações, 
cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, soprados, 
estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer 
outro processo, com exclusão dos da posição 15.16; 
misturas ou preparações não alimentícias, de gorduras ou 
de óleos animais ou vegetais ou de frações de diferentes 
gorduras ou óleos do presente Capítulo, não especificadas 
nem compreendidas noutras posições: 

1518.00.10 - Linoxina .........................................................................................  -  
- Óleos vegetais fixos, fluídos, misturados, destinados a usos 

técnicos ou industriais, exceto fabricação de produtos para 
alimentação humana: 

1518.00.31 - - Em bruto ......................................................................................  -  
1518.00.39 - - Outros ..........................................................................................  -  

- Outros: 
1518.00.91 - - Gorduras e óleos animais ou vegetais e respetivas frações, 

cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, soprados, 
estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer 
outro processo, com exclusão dos da posição 1516 .................  -  

- - Outros: 
1518.00.95 - - - Misturas e preparações não alimentícias de gorduras e óleos 

animais ou de gorduras e óleos animais e vegetais e 
respetivas frações ......................................................................  -  

1518.00.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
1520.00.00 Glicerol em bruto; águas e lixívias glicéricas ............................  -

1521 Ceras vegetais (exceto os triglicéridos), ceras de abelha ou 
de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados: 

1521.10.00 - Ceras vegetais ...............................................................................  - 
1521.90 - Outros: 
1521.90.10 - - Espermacete, mesmo refinado ou corado...................................  -  

- - Cera de abelhas ou de outros insetos, mesmo refinada ou 
corada: 

1521.90.91 - - - Em bruto.....................................................................................  -  
1521.90.99 - - - Outra ..........................................................................................  -  

1522.00 Dégras; resíduos provenientes do tratamento das 
substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais: 

1522.00.10 - Dégras ..........................................................................................  -  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 15/12 2014

- Resíduos provenientes do tratamento das matérias gordas ou 
das ceras animais ou vegetais: 

- - Que contenham óleo com características de azeite de oliveira: 
1522.00.31 - - - Pastas de neutralização (soap-stocks)  ...................................  -  
1522.00.39 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Outros: 
1522.00.91 - - - Borras de óleos;pastas de neutralização (soap-stocks)  .........  -  
1522.00.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
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SECÇÃO IV 

PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; 
TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS 

Nota 

1.  Na presente secção, o termo “pellets” designa os produtos apresentados sobre forma cilíndrica, 
esférica, etc., aglomerados quer por simples pressão, quer por adição de um aglutinante em 
proporção não superior a 3% em peso. 

CAPÍTULO 16 

PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS OU DE OUTROS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos processos enumerados nos Capítulos 2, 3 
ou na posição 0504.   

2. As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que contenham mais de 20% em 
peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou 
de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes produtos. Quando essas 
preparações contiverem dois ou mais dos produtos acima mencionados, incluem-se na posição do 
Capítulo 16 correspondente ao componente predominante em peso. Estas disposições não se 
aplicam aos produtos recheados da posição 1902, nem às preparações das posições 2103 ou 2104. 

Para as preparações que contenham fígado, o disposto na segunda frase da presente Nota não se 
aplica à determinação das subposições no interior das posições 1601 e 1602.* 

Notas das subposições 

1. Na aceção da subposição 1602.10, consideram- se “preparações homogeneizadas” as preparações 
de carne, miudezas ou sangue, finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho 
como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo de peso líquido 
não superior a 250 g. Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de 
ingredientes que possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins. 
Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de carne ou de 
miudezas. A subposição 1602.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 1602. 

2. Os peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos designados nas subposições das 
posições 1604 ou 1605 unicamente pelo nome vulgar pertencem às mesmas espécies mencionadas 
no Capítulo 3 sob as mesmas denominações.  

Notas complementares 

1.  Na aceção das subposições 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 
e 1602 90 74, consideram- se como “não cozidos” os produtos que não tenham sido submetidos a um 
tratamento térmico ou que tenham sido submetidos a um tratamento térmico insuficiente para 
assegurar a coagulação das proteínas das carnes na totalidade do produto e que, por esse facto, 
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apresentem, no caso das subposições 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, vestígios de 
um líquido rosáceo na superfície de corte, quando cortados segundo um plano que passe pela sua 
parte mais espessa.   

2.  Na aceção das subposições 1602 41 10, 1602 42 10 e 1602 49 11 a 1602 49 15, a expressão “seus 
pedaços” aplica- se apenas aos preparados e conservas de carne que podem ser identificados, 
através das dimensões e das características do tecido muscular respetivo, como provenientes das 
pernas, lombos, espinhaços ou pás de porcos domésticos, conforme o caso. 
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1601.00 Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou 
de sangue; preparações alimentícias à base de tais 
produtos: 

1601.00.10 - De fígado .......................................................................................  -  
- Outros: 

1601.00.91 - - Enchidos, secos ou em pasta para barrar, não cozidos ..............  -  
1601.00.99 - - Outros ..........................................................................................  -  

1602  Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou 
de  sangue: 

1602.10.00 - Preparações homogeneizadas ...................................................  -  
1602.20 - De fígados de quaisquer animais: 
1602.20.10 - - De ganso ou de pato....................................................................  - 
1602.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

- De aves da posição 0105: 
1602.31 - - De peruas e de perus: 

- - - Que contenham, em peso, 57% ou mais de carne ou de 
miudezas de aves: 

1602.31.11 - - - - Que contenham exclusivamente carne de peru não cozida ....  -  
1602.31.19 - - - - Outras .......................................................................................  -  
1602.31.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
1602.32 - - De galos e de galinhas: 

- - - Que contenham, em peso, 57% ou mais de carne ou de 
miudezas de aves: 

1602.32.11 - - - - Não cozidas ..............................................................................  - 
1602.32.19 - - - - Outras .......................................................................................  - 
1602.32.30 - - - Que contenham, em peso, de 25% inclusive, a 57% exclusive, 

de carne ou de miudezas de aves .............................................  - 
1602.32.90 - - - Outras ........................................................................................  - 
1602.39 - - Outras: 

- - - Que contenham, em peso, 57% ou mais de carne ou de 
miudezas de aves: 

1602.39.21 - - - - Não cozidas ..............................................................................  -  
1602.39.29 - - - - Outras .......................................................................................  -  
1602.39.85 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Da espécie suína: 
1602.41 - - Pernas e respetivos pedaços: 
1602.41.10 - - - Da espécie suína doméstica ......................................................  -  
1602.41.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1602.42 - - Pás e respetivos pedaços: 
1602.42.10 - - - Da espécie suína doméstica ......................................................  -  
1602.42.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1602.49 - - Outras, incluindo as misturas: 

- - - Da espécie suína doméstica: 
- - - - Que contenham, em peso, 80% ou mais de carne ou 

miudezas, de qualquer espécie, incluindo o toucinho e as 
gorduras de qualquer natureza ou origem: 
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1602.49.11 - - - - - Lombos (exceto espinhaços) e respetivos pedaços, 
incluindo as misturas de lombos e pernas ............................  -  

1602.49.13 - - - - - Espinhaços e respetivos pedaços, incluindo as misturas de 
espinhaços e pás ..................................................................  -  

1602.49.15 - - - - - Outras misturas que contenham pernas, pás, lombos ou 
espinhaços e respetivos pedaços .........................................  -  

1602.49.19 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
1602.49.30 - - - - Que contenham, em peso, 40% ou mais e menos de 80%, 

de carne ou miudezas, de qualquer espécie, incluindo o 
toucinho e as gorduras de qualquer natureza ou origem ........  -  

1602.49.50 - - - - Que contenham, em peso, menos de 40% de carne ou 
miudezas, de qualquer espécie, incluindo o toucinho e as 
gorduras de qualquer natureza ou origem ..............................  -  

1602.49.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
1602.50 - Da espécie bovina: 
1602.50.10 - - Não cozidas; misturas de carne ou de miudezas cozidas e de 

carne ou de miudezas não cozidas ............................................  -  
- - Outras: 

1602.50.31 - - - Conservas de carne ("corned beef"), em recipientes 
hermeticamente fechados ..........................................................  -  

1602.50.95 - - - Outras ........................................................................................  -  
1602.90 - Outras, incluindo as preparações de sangue de quaisquer 

animais: 
1602.90.10 - - Preparações de sangue de quaisquer animais ...........................  -  

- - Outras: 
1602.90.31 - - - De caça ou de coelho ................................................................  -  

- - - Outras: 
1602.90.51 - - - - Que contenham carne ou miudezas da espécie suína 

doméstica ................................................................................  -  
- - - - Outras: 
- - - - - Que contenham carne ou miudezas da espécie bovina: 

1602.90.61 - - - - - - Não cozidas; misturas de carne ou de miudezas cozidas e 
de carne ou de miudezas não cozidas..................................  -  

1602.90.69 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  
- - - - - Outras: 

1602.90.91 - - - - - - De ovinos ..............................................................................  -  
1602.90.95 - - - - - - De caprinos ...........................................................................  -  
1602.90.99 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  

1603.00 Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de 
moluscos ou de outros invertebrados aquáticos: 

1603.00.10 - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
1Kg ...............................................................................................  -  

1603.00.80 - Outros ............................................................................................  -  

1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e seus 
sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes: 

- Peixes inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados: 
1604.11.00 - - Salmões ......................................................................................  -  
1604.12 - - Arenques: 
1604.12.10 - - - Filetes crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão 

ralado (panados), mesmo pré- cozidos em óleo, congelados ....  -  
- - - Outros: 

1604.12.91 - - - - Em recipientes hermeticamente fechados ...............................  -  
1604.12.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
1604.13 - - Sardinhas, sardinelas e espadilhas:

- - - Sardinhas: 
1604.13.11 - - - - Em azeite de oliveira ................................................................  -  
1604.13.19 - - - - Outras .......................................................................................  -  
1604.13.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
1604.14 - - Atuns e bonitos (Sarda spp.): 
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 - - - Atuns e bonitos- listados: 
1604.14.11 - - - - Em óleos vegetais ....................................................................  - 
 - - - - Outros: 
1604.14.16 - - - - - Filetes denominados “loins” .................................................  -  
1604.14.18 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
1604.14.90 - - - Bonitos (Sarda spp.) .................................................................  -  
1604.15 - - Sardas e cavalas: 

- - - Das espécies Scomber scombrus e Scomber japonicus: 
1604.15.11 - - - - Filetes .......................................................................................  -  
1604.15.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
1604.15.90 - - - Da espécie Scomber australasicus .........................................  -  
1604.16.00 - - Biqueirões ..................................................................................  -  
1604.17.00 - - Enguias .......................................................................................  -  
1604.19 - - Outros: 
1604.19.10 - - - Salmonídeos, exceto salmões ...................................................  -  

- - - Peixes do género Euthynnus, exceto os listados (Euthynnus 
(katsuwonus) pelamis): 

1604.19.31 - - - - Filetes denominados “loins” ....................................................  -  
1604.19.39 - - - - Outros .......................................................................................  -  
1604.19.50 - - - Peixes da espécie Orcynopsis unicolor ..................................  -  

- - - Outros: 
1604.19.91 - - - - Filetes crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão 

ralado (panados), mesmo pré- cozidos em óleo, congelados .  -  
- - - - Outros: 

1604.19.92 - - - - - Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) ..................................................................  -  

1604.19.93 - - - - - Escamudo (Pollachius virens)..............................................  -   
1604.19.94 - - - - - Pescadas (Merluccius spp., Urophycis spp.) .....................  -  
1604.19.95 - - - - - Escamudo do Alasca (Theragra chalcogramma) e Juliana 

(Pollachius pollachius) .........................................................  -  
1604.19.97 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
1604.20 - Outras preparações e conservas de peixes:
1604.20.05 - - Preparações de Surimi ................................................................  -  

- - Outros: 
1604.20.10 - - - De salmões ................................................................................  -  
1604.20.30 - - - De salmonídeos, exceto salmões ..............................................  -  
1604.20.40 - - - De anchovas ..............................................................................  -  
1604.20.50 - - - De sardinhas, de bonitos, de cavalas e cavalinhas das 

espécies Scomber scombrus e Scomber japonicus e 
peixes das espécies Orcynopsis unicolor ...............................  -  

1604.20.70 - - - De atuns, bonitos- listados e outros peixes do género 
Euthynnus .................................................................................  -  

1604.20.90 - - - De outros peixes ........................................................................  -  
- Caviar e seus sucedâneos: 

1604.31.00 - - Caviar ..........................................................................................  -  
1604.32.00 - - Sucedâneos de caviar ...............................................................  -  

1605 Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, 
preparados ou em conservas: 

1605.10.00 - Caranguejos .................................................................................  -  
- Camarões: 

1605.21 - - Não acondicionados em recipientes hermeticamente fechados: 
1605.21.10 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

2 Kg ............................................................................................  -  
1605.21.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1605.29.00 - - Outros ..........................................................................................  -  
1605.30 - Lavagantes:
1605.30.10 - - Carne de lavagante, cozida, destinada à produção de manteiga 

de lavagante ou pastas, patês, sopas ou molhos de lavagante  - 
1605.30.90 - - Outra ............................................................................................  - 
1605.40.00 - Outros crustáceos .......................................................................  -  

- Moluscos: 
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1605.51.00 - - Ostras ..........................................................................................  -  
1605.52.00 - - Vieiras e outros mariscos .........................................................  -  
1605.53 - - Mexilhões: 
1605.53.10 - - - Em recipientes hermeticamente fechados: ................................  - 
1605.53.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1605.54.00 - - Chocos, potas e lulas ................................................................  -  
1605.55.00 - - Polvos .........................................................................................  -  
1605.56.00 - - Ameijoas, berbigões e arcas ....................................................  -  
1605.57.00 - - Orelhas-do-mar ..........................................................................  -  
1605.58.00 - - Caracóis, exceto os do mar ......................................................  -  
1605.59.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros invertebrados aquáticos: 
1605.61.00 - - Pepinos-do-mar .........................................................................  -  
1605.62.00 - - Ouriços-do-mar ..........................................................................  -  
1605.63.00 - - Medusas (águas-vivas) .............................................................  -  
1605.69.00 - - Outros .........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 17 

AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA 

Nota 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos de confeitaria que contenham cacau (posição 1806);  

 b) os açúcares quimicamente puros (exceto a sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose)) 
e outros produtos da posição 2940;  

 c)  os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30. 

Notas de subposição 

1.  Na aceção das subposições 1701 12, 1701 13 e 1701 14, considera- se “açúcar bruto” o açúcar que 
contenha, em peso, no estado seco, uma percentagem de sacarose que corresponda a uma leitura no 
polarímetro inferior a 99,50. 

2. A subposição 1701 13 abrange unicamente o açúcar de cana obtido sem centrifugação, cujo conteúdo 
de sacarose, em peso, no estado seco, corresponde a uma leitura no polarimetro igual ou superior a 
69º, mas inferior a 93º. O produto contém apenas microcristais naturais xenomórficos, não visíveis à 
vista desarmada, envolvidos em resíduos de melaço e de outros componentes do açúcar de cana.  

Notas complementares 

1.  Para aplicação das subposições 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 e 1701 
14 90, considera- se “açúcar bruto” o açúcar não aromatizado nem adicionado de corantes nem de 
outras substâncias, que contenha, no estado seco, em peso, determinado segundo o método 
polarimétrico, menos de 99,50 de sacarose. 

2. O direito aplicável ao açúcar em bruto das subposições 1701 12 10, 1701 13 10 e 1701 14 10, para o 
qual o rendimento determinado em conformidade com o ponto III da parte B) do anexo IV do 
Regulamento (CE) no 1234/2007 do Conselho é diferente de 92 %, é calculado do seguinte modo:   

 A taxa indicada é multiplicada por um coeficiente de correção obtido dividindo a percentagem do 
rendimento determinado em conformidade com a referida disposição por 92. 

3.  Para aplicação da subposição 1701 99 10, considera- se “açúcar branco” o açúcar não aromatizado 
nem adicionado de corantes nem de outras substâncias, que contenha, no estado seco, em peso, 
determinado segundo o método polarimétrico, 99,5% ou mais de sacarose. 

4. Para o cálculo do direito aplicável aos produtos das subposições 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95,  
1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 95, o teor de sacarose, incluindo o teor de outros açúcares 
calculados em sacarose, é determinado segundo os métodos previstos nos nos 2 e 4 do artigo 42º do 
Regulamento (CE) nº 951/2006.   

5.  Considera- se “isoglicose”, na aceção das subposições 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 
30, o produto obtido a partir da glicose ou dos seus polímeros, com um teor, em peso, no estado 
seco, de, pelo menos, 10% de frutose. 

 Para o cálculo do direito aplicável aos produtos das subposições referidas no parágrafo anterior, o teor 
de matéria seca é determinado em conformidade com o nº 3 do artigo 42º do Regulamento (CE) nº 
951/2006.   
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6.  Considera- se como "xarope de inulina": 

 a)  na aceção da subposição 1702 60 80, o produto, obtido imediatamente após a hidrólise de inulina 
ou de oligofrutoses, e que contenha, em peso, no estado seco, mais de 50% de frutose sob forma 
livre ou sob forma de sacarose; 

 b) na aceção da subposição 1702 90 80, o produto, obtido imediatamente após a hidrólise de inulina 
ou de oligofrutoses, e que contenha, em peso, no estado seco, pelo menos 10% mas não mais de 
50% de frutose sob forma livre ou sob forma de sacarose. 

7.  As mercadorias da subposição 1704 90 que se apresentem sob a forma de sortidos estão sujeitas a 
um elemento agrícola (EA) estabelecido consoante o teor médio de matérias gordas provenientes do 
leite, de proteínas do leite, de sacarose, de isoglicose, de glicose e de amido ou fécula, da totalidade 
do sortido.  
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1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido:  

 - Açúcares brutos, sem adição de aromatizantes ou de corantes:  
1701.12 - - De beterraba:  
1701.12.10 - - - Destinados a refinação ..............................................................  -  
1701.12.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1701.13 - - Açúcar de cana mencionado na Nota 2 de subposição do 

presente Capítulo:  
1701.13.10 - - - Destinados a refinação ..............................................................  -  
1701.13.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1701.14 - - Outros açúcares de cana:
1701.14.10 - - - Destinados a refinação ..............................................................  -  
1701.14.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros:
1701.91.00 - - Adicionados de aromatizantes ou de corantes ......................  -  
1701.99 - - Outros:  
1701.99.10 - - - Açúcares brancos ......................................................................  -  
1701.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

1702 Outros açúcares, incluindo a lactose, maltose, glicose e 
frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; 
xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de 
corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel 
natural; açúcares e melaços caramelizados:  

- Lactose e xarope de lactose:
1702.11.00 - - Que contenham, em peso, 99% ou mais de lactose, 

expressos em lactose anidra, calculado sobre a matéria 
seca ...........................................................................................  -  

1702.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  
1702.20 - Açúcar e xarope, de bordo (ácer):  
1702.20.10 - - Açúcar de bordo (ácer), no estado sólido, adicionado de 

aromatizantes ou de corantes ....................................................  -  
1702.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
1702.30 - Glicose e xarope de glicose, que não contenham frutose 

(levulose) ou que contenham, em peso, no estado seco, 
menos de 20% de frutose (levulose):  

1702.30.10 - - Isoglicose .....................................................................................  -  
- - Outros:  

1702.30.50 - - - Em pó branco cristalino, mesmo aglomerado ...........................  -  
1702.30.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
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1702.40 - Glicose e xarope de glicose, que contenham, em peso, no 
estado seco, um teor de frutose (levulose) igual ou 
superior a 20 % e inferior a 50 %, com exceção do açúcar 
invertido: 

1702.40.10 - - Isoglicose .....................................................................................  -  
1702.40.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
1702.50.00 - Frutose (levulose) quimicamente pura .....................................  -  
1702.60 - Outra frutose (levulose) e xarope de frutose (levulose) que 

contenham, em peso, no estado seco, um teor de frutose 
(levulose) superior a 50 %, com exceção do açúcar 
invertido:

1702.60.10 - - Isoglicose .....................................................................................  -  
1702.60.80 - - Xarope de inulina .........................................................................  -  
1702.60.95 - - Outros ..........................................................................................  -  
1702.90 - Outros, incluindo o açúcar invertido e os outros açúcares e 

xaropes de açúcares, que contenham, em peso, no estado 
seco, 50 % de frutose (levulose): 

1702.90.10 - - Maltose quimicamente pura .........................................................  -  
1702.90.30 - - Isoglicose .....................................................................................  -  
1702.90.50 - - Maltodextrina e xarope de maltodextrina .....................................  -  

- - Açúcares e melaços, caramelizados:  
1702.90.71 - - - Que contenham, em peso, no estado seco, 50% ou mais de 

sacarose .....................................................................................  -  
- - - Outros:  

1702.90.75 - - - - Em pó, mesmo aglomerado .....................................................  -  
1702.90.79 - - - - Outros .......................................................................................  -  
1702.90.80 - - Xarope de inulina .........................................................................  -  
1702.90.95 - - Outros ..........................................................................................  -  

1703 Melaços resultantes da extração ou refinação do açúcar:  

1703.10.00 - Melaços de cana ..........................................................................  -  
1703.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

1704 Produtos de confeitaria sem cacau (incluindo o chocolate 
branco):  

1704.10 - Pastilhas elásticas, mesmo revestidas de açúcar:  
1704.10.10 - - De teor, em peso, de sacarose, inferior a 60% (incluindo o 

açúcar invertido expresso em sacarose) ...................................  - 
1704.10.90 - - De teor, em peso, de sacarose, igual ou superior a 60% 

(incluindo o açúcar invertido expresso em sacarose) ................  - 
1704.90 - Outros:  
1704.90.10 - - Extratos de alcaçuz que contenham, em peso, mais de 10% de 

sacarose, sem adição de outras matérias .................................  -  
1704.90.30 - - Chocolate branco .........................................................................  -  

- - Outros:  
1704.90.51 - - - Pastas e massas, incluindo o maçapão, em embalagens 

imediatas de conteúdo líquido igual ou superior a 1 Kg ............  -  
1704.90.55 - - - Pastilhas para a garganta e rebuçados para a tosse ................  -  
1704.90.61 - - - Drageias e doçarias semelhantes em forma de drageia ...........  -  

- - - Outros:  
1704.90.65 - - - - Gomas e outras doçarias à base de gelificantes incluindo as 

pastas de frutas sob a forma de doçarias ...............................  -  
1704.90.71 - - - - Rebuçados de açúcar cozido, mesmo recheados ...................  -  
1704.90.75 - - - - Caramelos ................................................................................  -  

- - - - Outros:  
1704.90.81 - - - - - Obtidos por compressão ........................................................  -  
1704.90.99 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
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CAPÍTULO 18 

CACAU E SUAS PREPARAÇÕES 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende as preparações das posições 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 
2202, 2208, 3003 ou 3004. 

2.  A posição 1806 compreende os produtos de confeitaria que contenham cacau, bem como, 
ressalvadas as disposições da Nota 1 do presente Capítulo, as outras preparações alimentícias que 
contenham cacau. 

Notas complementares 

1.  As mercadorias das subposições 1806 20, 1806 31 00, 1806 32 e 1806 90 que se apresentem em 
sortidos estão sujeitas a um elemento agrícola (EA) estabelecido consoante o teor médio de matérias 
gordas provenientes do leite, de proteínas do leite, de sacarose, de isoglicose, de glicose e de amido 
ou fécula, da totalidade do sortido.  

2. As subposições 1806 90 11 e 1806 90 19 não compreendem os produtos constituídos exclusivamente 
por chocolate. 
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1801.00.00 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado ..........................  -  
1802.00.00 Cascas, películas e outros desperdícios de cacau ...................  -  

1803 Pasta de cacau, mesmo desengordurada: 

1803.10.00 - Não desengordurada ...................................................................  -  
1803.20.00 - Total ou parcialmente desengordurada ....................................  -  
1804.00.00 Manteiga, gordura e óleo, de cacau ............................................  -  
1805.00.00 Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros 

edulcorantes ..................................................................................  -  

1806 Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham 
cacau: 

1806.10 - Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes: 

1806.10.15 - - Que não contenha ou que contenha menos de 5%, em peso, 
de sacarose (incluindo o açúcar invertido expresso em 
sacarose) ou de isoglicose, expresso igualmente em sacarose  -  

1806.10.20 - - De teor, em peso, de sacarose (incluindo o açúcar invertido 
expresso em sacarose) ou de isoglicose, expresso igualmente 
em sacarose, igual ou superior a 5%, mas inferior a 65%.........  -  

1806.10.30 - - De teor, em peso, de sacarose (incluindo o açúcar invertido 
expresso em sacarose) ou de isoglicose, expresso igualmente 
em sacarose, igual ou superior a 65%, mas inferior a 80%.......  -  
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1806.10.90 - - De teor, em peso, de sacarose (incluindo o açúcar invertido 
expresso em sacarose) ou de isoglicose, expresso igualmente 
em sacarose, igual ou superior a 80% .......................................  -  

1806.20 - Outras preparações em blocos ou em barras, com peso 
superior a 2 Kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, 
grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou 
embalagens imediatas de conteúdo superior a 2 Kg: 

1806.20.10 - - De teor, em peso, de manteiga de cacau, igual ou superior a 
31% ou de teor total, em peso, de manteiga de cacau e de 
matérias gordas provenientes do leite, igual ou superior a 31%  -  

1806.20.30 - - De teor total, em peso, de manteiga de cacau e de matérias 
gordas provenientes do leite, igual ou superior a 25%, mas 
inferior a 31% .............................................................................  -  

- - Outras:  
1806.20.50 - - - De teor, em peso, de manteiga de cacau, igual ou superior a 

18% ............................................................................................  -  
1806.20.70 - - - Preparações denominadas "chocolate milk crumb" .................  -  
1806.20.80 - - - Cobertura de cacau....................................................................  -  
1806.20.95 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Outros, em tabletes, barras e bastões: 
1806.31.00 - - Recheados ..................................................................................  -  
1806.32 - - Não recheados: 
1806.32.10 - - - Adicionados de cereais, nozes ou outras frutas ........................  -  
1806.32.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
1806.90 - Outros: 

- - Chocolate e artigos de chocolate:  
- - - Bombons de chocolate (denominados pralines), mesmo 

recheados: 
1806.90.11 - - - - Que contenham álcool .............................................................  -  
1806.90.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Outros:  
1806.90.31 - - - - Recheados ...............................................................................  -  
1806.90.39 - - - - Não recheados .........................................................................  -  
1806.90.50 - - Produtos de confeitaria e respetivos sucedâneos, fabricados a 

partir de substitutos do açúcar, que contenham cacau .............  -  
1806.90.60 - - Pastas para barrar, que contenham cacau .................................  -  
1806.90.70 - - Preparações para bebidas, que contenham cacau .....................  -  
1806.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 19 

PREPARAÇÕES Á BASE DE CEREAIS, DE FARINHAS, AMIDOS, FÉCULAS OU LEITE; PRODUTOS 
DE PASTELARIA 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  com exclusão dos produtos recheados da posição 1902, as preparações alimentícias que 
contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de peixe ou 
crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes 
produtos (Capítulo 16);  

 b)  os produtos á base de farinhas, amidos ou féculas (biscoitos, etc.), especialmente preparados para 
alimentação de animais (posição 2309);  

 c)  os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30. 

2. Na aceção da posição 1901, entende-se por: 

a) “ Grumos”, os grumos de cereais do Capítulo 11; 

b) “ Farinhas e sêmolas ”:  

 1) As farinhas e sêmolas de cereais do Capítulo 11; 

 2) As farinhas, sêmolas e pós de origem vegetal de qualquer Capítulo, exceto as farinhas, 
sêmolas e pós, de produtos hortícolas secos (posição 0712), de batata (posição 1105) ou de 
legumes de vagem secos (posição 1106).  

3. A posição 1904 não abrange as preparações que contenham mais de 6%, em peso, de cacau, 
calculado sob uma base totalmente desengordurada, nem as revestidas de chocolate ou de outras 
preparações alimentícias que contenham cacau (posição 1806).  

4.  Na aceção da posição 1904, a expressão “preparados de outro modo” significa que os cereais 
sofreram tratamento ou preparo mais adiantados do que os previstos nas posições ou nas notas dos 
Capítulos 10 e 11.  

Notas complementares 

1. As mercadorias das posições 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 que se apresentem em sortidos 
estão sujeitas a um elemento agrícola (EA) estabelecido consoante o teor médio de matérias gordas 
provenientes do leite, de proteinas do leite, de sacarose, de isoglicose, de glicose e de amido ou 
fécula, da totalidade do sortido. 

2. Na  aceção  da  posição 1905 31,  só  são  considerados  como “ biscoitos adicionados de 
edulcorantes ”,  os  produtos  que  apresentem  um teor, em peso, de água  não  superior  a 12 %  e  
um  teor  de  matérias gordas não superior a 35 %,  em  peso (as  substâncias  utilizadas  para  
envolver ou cobrir os biscoitos não  são  tomadas  em consideração para cálculo destes teores). 

3. A subposição 1905.90.20 apenas abrange produtos secos e quebradiços. 
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1901  Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, 
grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte, 
que não contenham cacau ou que contenham menos de 
40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base 
totalmente desengordurada, não especificadas nem 
compreendidas noutras posições; preparações alimentícias 
de produtos das posições 0401 a 0404, que não contenham 
cacau ou que contenham menos de 5 %, em peso, de cacau, 
calculado sobre uma base totalmente desengordurada, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições: 

1901.10.00  - Preparações para alimentação de crianças, acondicionadas 
para venda a retalho ...................................................................  -  

1901.20.00 - Misturas e pastas para a preparação de produtos de 
padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos 
da posição 1905 ..........................................................................  -  

1901.90  - Outros:  
- - Extratos de malte:  

1901.90.11  - - - De teor, em extrato seco, igual ou superior a 90%, em peso ....  -  
1901.90.19  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Outros:  
1901.90.91  - - - Que não contenham matérias gordas provenientes do leite, 

sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fécula, ou que 
contenham, em peso, menos de 1, 5% de matérias gordas 
provenientes do leite, menos de 5% de sacarose (incluindo o 
açúcar invertido) ou de isoglicose, menos de 5% de glicose ou 
amido ou fécula, nem que contenham preparações 
alimentícias em pó de produtos das posições 0401 a 0404 ......  -  

1901.90.99  - - - Outros ........................................................................................  -  

1902  Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne 
ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais 
como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole 
e canelone; cuscuz, mesmo preparado:  

- Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem 
preparadas de outro modo:  

1902.11.00  - - Que contenham ovos ................................................................  -  
1902.19  - - Outras:  
1902.19.10  - - - Que não contenham farinha nem sêmola de trigo mole ............  -  
1902.19.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
1902.20  - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou 

preparadas de outro modo):  
1902.20.10  - - Que contenham, em peso, mais de 20% de peixes e 

crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos ..............  -  
1902.20.30  - - Que contenham, em peso, mais de 20% de enchidos e 

produtos semelhantes, de carne e miudezas de qualquer 
espécie, incluindo as gorduras de qualquer natureza ou 
origem ........................................................................................  -  

- - Outras: 
1902.20.91  - - - Cozidas ......................................................................................  -  
1902.20.99  - - - Outras ........................................................................................  -  
1902.30  - Outras massas alimentícias: 
1902.30.10  - - Secas ...........................................................................................  -  
1902.30.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
1902.40  - Cuscuz:  
1902.40.10  - - Não preparado .............................................................................  -  
1902.40.90  - - Outro ............................................................................................  -  
1903.00.00  Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, 

em flocos, grumos, grãos, pérolas ou formas semelhantes ....  -  
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1904  Produtos á base de cereais, obtidos por expansão ou por 
torrefação (por exemplo, flocos de milho (corn flakes)); 
cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou 
de outros grãos trabalhados (com exceção da farinha, do 
grumo e da sêmola), pré-cozidos ou preparados de outro 
modo, não especificados nem compreendidos noutras 
posições: 

1904.10  - Produtos á base de cereais, obtidos por expansão ou por 
torrefação:  

1904.10.10  - - Á  base de milho ...........................................................................  -  
1904.10.30  - - Á  base de arroz ...........................................................................  -  
1904.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
1904.20 - Preparações alimentícias obtidas a partir de flocos de 

cereais não torrados ou de misturas de flocos de cereais 
não torrados com flocos de cereais torrados ou 
expandidos:

1904.20.10 - - Preparações do tipo “Müsli “ á base de flocos de cereais não 
torrados ......................................................................................  - 

- - Outros: 
1904.20.91 - - - Á base de milho .........................................................................  - 
1904.20.95 - - - Á base de arroz ..........................................................................  - 
1904.20.99 - - - Outros ........................................................................................  - 
1904.30.00 - Trigo Bulgur .................................................................................  - 
1904.90  - Outros:  
1904.90.10  - - Á base de arroz ............................................................................  -  
1904.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -  

1905  Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas 
e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas 
vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, 
amido ou de fécula, em folhas, e produtos semelhantes:  

1905.10.00  - Pão denominado Knäckebrot .....................................................  -  
1905.20  - Pão de especiarias:  
1905.20.10  - - De teor, em peso, de sacarose (incluindo o açúcar invertido 

expresso em sacarose), inferior a 30% .....................................  -  
1905.20.30  - - De teor, em peso, de sacarose (incluindo o açúcar invertido 

expresso em sacarose), igual ou superior a 30%, mas inferior 
a 50% .........................................................................................  -  

1905.20.90  - - De teor, em peso, de sacarose (incluindo o açúcar invertido 
expresso em sacarose), igual ou superior a 50% ......................  -  

- Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes; waffles  e 
wafers: 

1905.31 - - Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes:
- - - Total ou parcialmente revestidos ou recobertos de chocolate 

ou de outras preparações que contenham cacau: 
1905.31.11  - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 85 g .......................................................................................  -  
1905.31.19  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Outros: 
1905.31.30  - - - - De teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite, 

igual ou superior a 8% .............................................................  -  
- - - - Outros:  

1905.31.91  - - - - - Bolachas e biscoitos, duplos, recheados ...............................  -  
1905.31.99  - - - - - Outros .....................................................................................  -  
1905.32 - - Waffles e wafers: 
1905.32.05 - - - De teor, em peso, de água superior a 10% ...............................  -

- - - Outros:
- - - - Total ou parcialmente revestidos ou recobertos de chocolate 

ou de outras preparações que contenham cacau: 
1905.32.11  - - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 

a 85 g ....................................................................................  -  
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1905.32.19  - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - - - Outros: 

1905.32.91 - - - - - Salgados, mesmo recheados .................................................  -  
1905.32.99 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
1905.40  - Tostas, pão torrado e produtos semelhantes torrados: 
1905.40.10  - - Tostas ..........................................................................................  -  
1905.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
1905.90  - Outros:  
1905.90.10  - - Pão ázimo (mazoth)  ...................................................................  -  
1905.90.20  - - Hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas 

secas de farinha, amido ou fécula, em folhas e produtos 
semelhantes ...............................................................................  -  

- - Outros:  
1905.90.30  - - - Pão sem adição de mel, ovos, queijo ou de frutas, de teor de 

açúcares e de matérias gordas, não superior, cada um, a 5%, 
em peso, sobre a matéria seca ..................................................  -  

1905.90.45  - - - Bolachas e biscoitos ..................................................................  -  
1905.90.55  - - - Produtos extrudidos ou expandidos, salgados ou 

aromatizados ..............................................................................  -  
- - - Outros:  

1905.90.60  - - - - Adicionados de edulcorantes ...................................................  -  
1905.90.90  - - - - Outros .......................................................................................  -  
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 CAPÍTULO 20 

PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS OU DE OUTRAS PARTES DE 
PLANTAS 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a) os produtos hortícolas e frutas preparados ou conservados pelos processos referidos nos Capítulos 
7,8 e 11;  

 b) as preparações alimentícias que contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carnes, de 
miudezas, de sangue, de peixes ou crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos 
ou de uma combinação destes produtos (Capítulo 16);  

 c) os produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos e outros produtos da 
posição 1905;  

 d) as preparações alimentícias compostas homogeneizadas, da posição 2104. 

2. Não se incluem nas posições 2007 e 2008 as geleias e pastas de frutas, as amêndoas de confeitaria e 
produtos semelhantes, apresentados sob a forma de produtos de confeitaria (posição 1704), nem os 
produtos de chocolate (posição 1806). 

3. Incluem- se nas posições 2001, 2004 e 2005, conforme o caso, apenas os produtos do Capítulo 7 ou 
das posições 1105 ou 1106 (exceto as farinhas, sêmolas e pós, dos produtos do Capítulo 8) que 
tenham sido preparados ou conservados por processos diferentes dos mencionados na Nota 1 a). 

4. O sumo (suco) de tomate cujo teor de extrato seco, em peso, seja igual ou superior a 7% está incluído 
na posição 2002. 

5. Na aceção da posição 2007, a expressão “obtidos por cozimento” significa obtidos por tratamento 
térmico à pressão atmosférica ou em vácuo parcial para aumentar a viscosidade do produto por 
redução do seu teor de água ou por outros meios. 

6. Na aceção da posição 2009, consideram-se como “sumos (sucos) não fermentados sem adição de 
álcool”, os sumos (sucos) cujo teor alcoólico, em volume (ver Nota 2 do Capítulo 22), não exceda 
0,5% vol.  

Notas de subposições

1. Na aceção da subposição 2005.10, consideram- se “produtos hortícolas homogeneizados” as 
preparações de produtos hortícolas finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho 
como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo de peso líquido 
não superior a 250g. Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de 
ingredientes que possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins. 
Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de produtos 
hortícolas. A subposição 2005.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 2005.  

2. Na aceção da subposição 2007.10, consideram- se “preparações homogeneizadas” as preparações 
de frutas finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho como alimentos para 
crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo de peso líquido não superior a 250g. 
Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes que 
possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins. Estas 
preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de frutas. A subposição 
2007.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 2007.  

3. Na aceção das subposições 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, a expressão 
“ valor Brix ” significa graus Brix lidos diretamente na escala de um hidrómetro Brix ou o índice de 
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refração, expresso em teor percentual de sacarose, medido com refratómetro, à temperatura de 20 °C 
ou corrigido para a temperatura de 20 °C, se a medi da for efetuada a uma temperatura diferente.  

Notas complementares 

1. São considerados como produtos da posição 2001 unicamente os produtos hortícolas, frutas e outras 
partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, que 
contenham 0,5 % ou mais, em peso, de ácido volátil livre calculado como ácido acético. 
Por outro lado os cogumelos classificados na subposição 2001.90.50 não podem conter um teor de 
sal superior a 2,5%, em peso.  

2.  a) O teor dos diversos açúcares, expresso em sacarose (“teor de açúcares”), dos produtos incluídos 
no presente Capítulo, corresponde à indicação numérica fornecida à temperatura de 20 graus 
Celsius pelo refratómetro, e multiplicada pelo fator:

 -  0,93 para os produtos das posições 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99, 

 -  0,95 para os produtos das outras posições.  

b) A expressão “valor Brix” mencionada nas subposições da posição 2009 corresponde à indicação 
numérica fornecida à temperatura de 20 graus Celsius pelo refratómetro.   

3. Os produtos das subposições 2008.20 a 2008.80, 2008.93, 2008.97 e 2008.99, consideram- se como 
sendo “com adição de açúcar”, quando o seu teor de açúcares for superior, em peso, a uma das 
percentagens indicadas seguidamente, consoante a espécie de frutas ou partes comestíveis de 
plantas:  

 -  ananases (abacaxis), uvas:13%, 

 -  outras frutas, compreendendo as misturas de frutas e outras partes comestíveis de plantas: 9%. 

4. Para aplicação das subposições 2008 30 11 a 2008 30 39, 2008 40 11 a 2008 40 39, 2008 50 11 a 
2008 50 59, 2008 60 11 a 2008 60 39, 2008 70 11 a 2008 70 59, 2008 80 11 a 2008 80 39, 2008 93 11 
a 2008 93 29, 2008 97 12 a 2008 97 38 e 2008 99 11 a 2008 99 40, considera- se como:  

 -  “teor alcoólico adquirido, em massa”, o número de quilogramas de álcool puro contido em 100 
quilogramas do produto,  

 -  “% mas”, o símbolo do teor alcoólico, em massa.  

5. Aplica-se o seguinte aos produtos tal como se apresentam:  

 a) O teor de açúcares de adição dos produtos da posição 2009 corresponde ao teor de açúcares 
deduzido dos valores indicados seguidamente, consoante a espécie de sumo (suco):  

 -  sumo (suco) de limões ou de tomates: 3, 

 -  sumo (suco) de uvas: 15,  

 -  sumo (suco) de outras frutas ou de produtos hortícolas, compreendendo as misturas de sumos 
(sucos): 13. 

  
 b) Os sumos (sucos) de frutas adicionados de açúcar, com valor Brix não superior a 67 e que 

contenham menos de 50%, em peso, de sumos (sucos) de frutas perdem o caráter original de 
sumo (suco) de frutas da posição 2009.  

  A b) não se aplica aos sumos de frutas naturais concentrados. Os sumos de frutas naturais 
concentrados não são, portanto, excluídos da posição 2009.  

6. Considera-se como “sumo (suco) de uvas (compreendendo o mosto de uvas) concentrado ” 
(subposições  2009 69 51 e 2009 69 71), o sumo (suco) (compreendendo o mosto) de uvas cuja  
indicação numérica fornecida à temperatura de 20°C pelo refratómetro, seja igual ou superior 
a 50,9%.   
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7. Na aceção das subposições 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 
03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 
76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 
48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 
92, 2009 90 95 e 2009 90 97 considera- se "frutas tropicais"as goiabas, mangas, mangostões, papaias 
(mamões), tamarindos, maçãs de cajú, lechias, jacas, sapotilhas, maracujás, carambolas e pitaiaiás. ∗  

8. Na aceção das subposições 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 
92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 
72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 e 2008 97 97 considera- se "nozes tropicais" os cocos, 
castanhas de cajú, castanhas do Brasil, nozes de areca (ou de bétel), de cola e de macadâmia. ∗

9. As algas preparadas ou conservadas por processos não previstos no capítulo 12, tais como cozedura, 
torrefação, tempero ou adição de açúcar, incluem-se no capítulo 20, como preparações de outras 
partes de plantas. As algas frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó, devem ser 
classificadas na posição 1212. ∗

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

2001 Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de 
plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido 
acético:  

2001.10.00 - Pepinos e pepininhos (cornichons) ..........................................  Kg/net eda 
2001.90 - Outros:  
2001.90.10 - - Chutney de manga ......................................................................  -  
2001.90.20 - - Frutos do género Capsicum, exceto pimentos doces ou 

pimentões ...................................................................................  -  
2001.90.30 - - Milho doce (zea mays var. saccharata) .....................................  -  
2001.90.40 - - Inhames, batatas- doces e partes comestíveis semelhantes de 

plantas, de teor, em peso, de amido ou de fécula, igual ou 
superior a 5% .............................................................................  -  

2001.90.50 - - Cogumelos ...................................................................................  -  
2001.90.65 - - Azeitonas .....................................................................................  -  
2001.90.70 - - Pimentos doces ou pimentões.....................................................  -  
2001.90.92 - - Frutas e nozes, tropicais; palmitos ..............................................  -  
2001.90.97 - - Outros ..........................................................................................  -  

2002 Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou 
em ácido acético:

2002.10 - Tomates inteiros ou em pedaços:  
2002.10.10 - - Pelados ........................................................................................  -  
2002.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
2002.90 - Outros:  

- - De teor, em peso, de matéria seca, inferior a 12%:  
2002.90.11 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a       

1 Kg ............................................................................................  -  
2002.90.19 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

1 Kg ............................................................................................  -  
- - De teor, em peso, de matéria seca, igual ou superior a 12%, 

mas inferior ou igual a 30%:  
2002.90.31 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a       

1 Kg ............................................................................................  -  
2002.90.39 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

1 Kg ............................................................................................  -  
- - De teor, em peso, de matéria seca, superior a 30%:  

2002.90.91 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a       
1 Kg ............................................................................................  -  

2002.90.99 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
1 Kg ............................................................................................  -  
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2003 Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em 
vinagre ou em ácido acético:  

2003.10 - Cogumelos do género Agaricus:  
2003.10.20 - - Conservados provisoriamente, cozidos por inteiro ......................  Kg/net eda 
2003.10.30 - - Outros ..........................................................................................  Kg/net eda 
2003.90 - Outros:  
2003.90.10 - - Trufas ...........................................................................................  -  
2003.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

2004 Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, 
exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com 
exceção dos produtos da posição 2006: 

2004.10 - Batatas: 
2004.10.10 - - Simplesmente cozidas .................................................................  -  

- - Outras:  
2004.10.91 - - - Sob a forma de farinhas, sêmolas ou flocos ..............................  -  
2004.10.99 - - - Outras ........................................................................................  -  
2004.90 - Outros produtos hortícolas e misturas de produtos

hortícolas:  
2004.90.10 - - Milho doce (Zea mays var. saccharata)  ...................................  -  
2004.90.30 - - Chucrute, alcaparras e azeitonas ................................................  -  
2004.90.50 - - Ervilhas (Pisum sativum) e feijão verde .....................................  -  

- - Outros, incluindo as misturas:  
2004.90.91 - - - Cebolas simplesmente cozidas .................................................  -  
2004.90.98 - - - Outros ........................................................................................  -  

2005 Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, 
exceto em vinagre ou ácido acético, não congelados, com 
exceção dos produtos da posição 2006: 

2005.10.00 - Produtos hortícolas homogeneizados ......................................  -  
2005.20 - Batatas:  
2005.20.10 - - Sob a forma de farinhas, sêmolas ou flocos ...............................  -  

- - Outras:  
2005.20.20 - - - Rodelas finas, fritas, mesmo salgadas ou aromatizadas, em 

embalagens hermeticamente fechadas, próprias para a 
alimentação nesse estado .........................................................  -  

2005.20.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
2005.40.00 - Ervilhas (Pisum sativum) ............................................................  -  

- Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
2005.51.00 - - Feijões em grãos .......................................................................  -  
2005.59.00 - - Outros .........................................................................................  -  
2005.60.00 - Espargos ......................................................................................  -  
2005.70.00 - Azeitonas ......................................................................................  Kg/net eda   
2005.80.00 - Milho doce (Zea mays var. saccharata) .....................................  -  

- Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas:  
2005.91.00 - - Rebentos de bambu ..................................................................  -  
2005.99 - - Outros: 
2005.99.10 - - - Frutos do género Capsicum, exceto pimentos doces ou 

pimentões ...................................................................................  -  
2005.99.20 - - - Alcaparras ..................................................................................  -  
2005.99.30 - - - Alcachofras ................................................................................  -  
2005.99.50 - - - Misturas de produtos hortícolas .................................................  -  
2005.99.60 - - - Chucrute .....................................................................................  -  
2005.99.80 - - - Outros ........................................................................................  -  

2006.00 Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes 
de plantas, conservados em açúcar (passados por calda, 
glaceados ou cristalizados):  
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2006.00.10 - Gengibre ........................................................................................  -  
- Outras:  
- - De teor de açúcares superior a 13%, em peso:  

2006.00.31 - - - Cerejas .......................................................................................  -  
2006.00.35 - - - Frutas e nozes, tropicais ............................................................  -  
2006.00.38 - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outras:  
2006.00.91 - - - Frutas e nozes, tropicais ............................................................  -  
2006.00.99 - - - Outras ........................................................................................  -  

2007 Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, 
obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de 
outros edulcorantes:  

2007.10 - Preparações homogeneizadas:  
2007.10.10 - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso ...........................  -  

- - Outras:  
2007.10.91 - - - De frutas tropicais ......................................................................  -  
2007.10.99 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Outros:  
2007.91 - - De citrinos: 
2007.91.10 - - - De teor de açúcares superior a 30%, em peso..........................  -  
2007.91.30 - - - De teor de açúcares superior a 13%, mas não superior a 30%, 

em peso .....................................................................................  -  
2007.91.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
2007.99 - - Outros:  

- - - De teor de açúcares superior a 30%, em peso:  
2007.99.10 - - - - Purés e pastas de ameixas, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 100 Kg, destinados a 
transformação industrial ..........................................................  -  

2007.99.20 - - - - Purés e pastas de castanhas ...................................................  -  
- - - - Outros:  

2007.99.31 - - - - - De cerejas ..............................................................................  -  
2007.99.33 - - - - - De morangos ..........................................................................  -  
2007.99.35 - - - - - De framboesas .......................................................................  -  
2007.99.39 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
2007.99.50 - - - De teor de açúcares superior a 13%, mas não superior a 30%, 

em peso .....................................................................................  - 
- - - Outros:  

2007.99.93 - - - - De frutas e nozes, tropicais ......................................................  -  
2007.99.97 - - - - Outros .......................................................................................  -  

2008 Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas 
ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições:  

- Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes, mesmo 
misturados entre si:  

2008.11 - - Amendoins:  
2008.11.10 - - - Manteiga de amendoim .............................................................  -  

- - - Outros, em embalagens imediatas de conteúdo líquido:  
2008.11.91 - - - - Superior a 1 Kg ........................................................................  - 

- - - - Não superior a 1 Kg:  
2008.11.96 - - - - - Torrados .................................................................................  -  
2008.11.98 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
2008.19 - - Outros, incluindo as misturas:  

- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 1 
Kg:  

2008.19.12 - - - - Nozes tropicais; misturas que contenham, em peso, 50% ou 
mais de nozes tropicais ...........................................................  -  ∗

- - - - Outros:  
2008.19.13 - - - - - Amêndoas e pistácios, torrados .............................................  -  
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2008.19.19 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

1 Kg:  
2008.19.92 - - - - Nozes tropicais; misturas que contenham, em peso, 50% ou 

mais de nozes tropicais ...........................................................  - ∗
- - - - Outros:  
- - - - - Frutas de casca rija torrados:  

2008.19.93 - - - - - - Amêndoas e pistácios ...........................................................  -  
2008.19.95 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  
2008.19.99 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
2008.20 - Ananases (abacaxis):  

- - Com adição de álcool:  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 

1Kg:  
2008.20.11 - - - - De teor de açúcares superior a 17%, em peso ........................  -  
2008.20.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
1Kg:  

2008.20.31 - - - - De teor de açúcares superior a 19%, em peso ........................  -  
2008.20.39 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - Sem adição de álcool:  
- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 1 Kg:  
2008.20.51 - - - - De teor de açúcares superior a 17%, em peso ........................  -  
2008.20.59 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg:  

2008.20.71 - - - - De teor de açúcares superior a 19%, em peso ........................  -  
2008.20.79 - - - - Outros .......................................................................................  -  
2008.20.90 - - - Sem adição de açúcar ...............................................................  - 
2008.30 - Citrinos:  

- - Com adição de álcool:  
- - - De teor de açúcares superior a 9%, em peso:  

2008.30.11 - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.30.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - - Outros:  

2008.30.31 - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.30.39 - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - Sem adição de álcool:  
- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 1 Kg:  
2008.30.51 - - - - Pedaços de toranjas e pomelos  ..............................................  -  
2008.30.55 - - - - Tangerinas, mandarinas e satsumas; clementinas, wilkings 

e outros citrinos híbridos semelhantes ....................................  -  
2008.30.59 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg:  

2008.30.71 - - - - Pedaços de toranjas e pomelos  ..............................................  -  
2008.30.75 - - - - Tangerinas, mandarinas e satsumas; clementinas, wilkings

e outros citrinos híbridos semelhantes ....................................  -  
2008.30.79 - - - - Outros .......................................................................................  -  
2008.30.90 - - - Sem adição de açúcar ...............................................................  - 
2008.40 - Pêras:  

- - Com adição de álcool:  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 1 

Kg:  
- - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso:  

2008.40.11 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.40.19 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
- - - - Outras:  
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2008.40.21 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.40.29 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
 - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

1 Kg:  
2008.40.31 - - - - De teor de açúcares superior a 15%, em peso ........................  -  
2008.40.39 - - - - Outras .......................................................................................  -  
 - - Sem adição de álcool:  
 - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 1 Kg:  
2008.40.51 - - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso ........................  -  
2008.40.59 - - - - Outras .......................................................................................  -  
 - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido não superior a 1 Kg:  
2008.40.71 - - - - De teor de açúcares superior a 15%, em peso ........................  -  
2008.40.79 - - - - Outras .......................................................................................  -  
2008.40.90 - - - Sem adição de açúcar ...............................................................  - 
2008.50 - Damascos:  

- - Com adição de álcool:  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 1 

Kg:  
- - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso:  

2008.50.11 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.50.19 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - - - Outros:  

2008.50.31 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.50.39 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

1 Kg:  
2008.50.51 - - - - De teor de açúcares superior a 15%, em peso ........................  -  
2008.50.59 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - Sem adição de álcool:  
- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 1 Kg:  
2008.50.61 - - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso ........................  -  
2008.50.69 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg:  

2008.50.71 - - - - De teor de açúcares superior a 15%, em peso ........................  -  
2008.50.79 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Sem adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido:  

2008.50.92 - - - - De 5 Kg ou mais .......................................................................  -  
2008.50.98 - - - - De menos de 5 Kg ....................................................................  -  
2008.60 - Cerejas:  

- - Com adição de álcool:  
- - - De teor de açúcares superior a 9%, em peso:  

2008.60.11 - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.60.19 - - - - Outras .......................................................................................  -  
- - - Outras:  

2008.60.31 - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.60.39 - - - - Outras .......................................................................................  -  
- - Sem adição de álcool:  
- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido: 
2008.60.50 - - - - Superior a 1 Kg ........................................................................  - 
2008.60.60 - - - - Não superior a 1 Kg .................................................................  - 

- - - Sem adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido:  

2008.60.70 - - - - De 4,5  Kg ou mais ...................................................................  - 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 20/8 2014

2008.60.90 - - - - De menos de 4,5  Kg ................................................................  - 
2008.70 - Pêssegos, incluindo as nectarinas: 

- - Com adição de álcool:  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 1 

Kg:  
- - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso:  

2008.70.11 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.70.19 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - - - Outros:  

2008.70.31 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.70.39 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 

1 Kg:  
2008.70.51 - - - - De teor de açúcares superior a 15%, em peso ........................  -  
2008.70.59 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - Sem adição de álcool:  
- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 1 Kg:  
2008.70.61 - - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso ........................  -  
2008.70.69 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg:  

2008.70.71 - - - - De teor de açúcares superior a 15%, em peso ........................  -  
2008.70.79 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Sem adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido:  

2008.70.92 - - - - De 5 Kg ou mais .......................................................................  -  
2008.70.98 - - - - De menos de 5  Kg ...................................................................  -  
2008.80 - Morangos:  

- - Com adição de álcool:  
- - - De teor de açúcares superior a 9%, em peso:  

2008.80.11 - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.80.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - - Outros:  

2008.80.31 - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.80.39 - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - Sem adição de álcool:  

2008.80.50 - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido superior a 1 Kg ...............................................  -  

2008.80.70 - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg ........................................  -  

2008.80.90 - - - Sem adição de açúcar ...............................................................  - 
- Outras, incluindo as misturas, com exclusão das da subposição 

2008.19:  
2008.91.00 - - Palmitos ......................................................................................  -  
2008.93 - - Airelas vermelhas (Vaccinium macrocarpon, vaccinium 

oxycoccos, vaccinium vitis-idaea):
- - - Com adição de álcool:  
- - - - De teor de açúcares superior a 9%, em peso:  

2008.93.11 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  - 

2008.93.19 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
- - - - Outras:  

2008.93.21 - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas .............................................................................  -  

2008.93.29 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
- - - Sem adição de álcool:  

2008.93.91 - - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido superior a 1 Kg .............................................  -  
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2008.93.93 - - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg ......................................  -  

2008.93.99 - - - - Sem adição de açúcar..............................................................  -  
2008.97 - - Misturas:

- - - De nozes e de frutas, tropicais, que contenham, em peso, 
50% ou mais de frutas tropicais: ∗

2008.97.03 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 1 
Kg ............................................................................................  -  ∗

2008.97.05 - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior 
a 1 Kg ......................................................................................  -  ∗ 

- - - Outras: ∗
- - - - Com adição de álcool:  
- - - - - De teor de açúcares superior a 9%, em peso:  
- - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 

11,85% mas: 
2008.97.12 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 

em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  
2008.97.14 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - - - Outras: 
2008.97.16 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 

em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  
2008.97.18 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - - Outras: 
- - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 

11,85% mas: 
2008.97.32 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 

em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  
2008.97.34 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - - - Outras: 
2008.97.36 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 

em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  
2008.97.38 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - Sem adição de álcool:  
- - - - - Com adição de açúcar: 
- - - - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido superior a 

1Kg: 
2008.97.51 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 

em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  
2008.97.59 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - - - Outras: 
- - - - - - - Misturas nas quais nenhuma das frutas componentes 

ultrapasse 50%, em peso, da totalidade das frutas: 
2008.97.72 - - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que 

contenham, em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, 
tropicais) .............................................................................  -  

2008.92.74 - - - - - - - - Outras ................................................................................  -  
- - - - - - - Outras: 

2008.97.76 - - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que 
contenham, em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, 
tropicais) .............................................................................  -  

2008.97.78 - - - - - - - - Outras ................................................................................  -  
- - - - - Sem adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido: 
- - - - - - De 5 Kg ou mais: 

2008.97.92 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 
em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  

2008.97.93 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  
- - - - - - Com 4,5  Kg ou mais, mas com menos de 5 Kg: 

2008.97.94 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 
em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  

2008.97.96 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  
- - - - - - De menos de 4,5  Kg: 
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2008.97.97 - - - - - - - De frutas tropicais (incluindo as misturas que contenham, 
em peso, 50% ou mais de frutas e de nozes, tropicais) ....  -  

2008.97.98 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  
2008.99 - - - Outras:  

- - - - Com adição de álcool:  
- - - - - Gengibre:  

2008.99.11 - - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 
11,85% mas ..........................................................................  -  

2008.99.19 - - - - - - Outro .....................................................................................  -  
- - - - - Uvas:  

2008.99.21 - - - - - - De teor de açúcares superior a 13%, em peso ....................  -  
2008.99.23 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  

- - - - - Outras:  
- - - - - - De teor de açúcares superior a 9%, em peso:  
- - - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 

11,85% mas:  
2008.99.24 - - - - - - - - Frutas tropicais ..................................................................  -  
2008.99.28 - - - - - - - - Outras ................................................................................  -  

- - - - - - Outras:  
2008.99.31 - - - - - - - Frutas tropicais ....................................................................  -  
2008.99.34 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - - Outras:  
- - - - - - De teor alcoólico adquirido, em massa, não superior a 

11,85% mas:  
2008.99.36 - - - - - - - Frutas tropicais ....................................................................  -  
2008.99.37 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - - - - Outras:  
2008.99.38 - - - - - - - Frutas tropicais ....................................................................  -  
2008.99.40 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  

- - - Sem adição de álcool:  
- - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 

conteúdo líquido superior a 1 Kg:  
2008.99.41 - - - - - Gengibre .................................................................................  -  
2008.99.43 - - - - - Uvas........................................................................................  -  
2008.99.45 - - - - - Ameixas ..................................................................................  -  
2008.99.48 - - - - - Frutas tropicais .......................................................................  -  
2008.99.49 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - - Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de 
conteúdo líquido não superior a 1 Kg:  

2008.99.51 - - - - - Gengibre .................................................................................  -  
2008.99.63 - - - - - Frutas tropicais .......................................................................  -  
2008.99.67 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - - Sem adição de açúcar:  
- - - - - Ameixas em embalagens imediatas de conteúdo líquido:  

2008.99.72 - - - - - - De 5 Kg ou mais ...................................................................  -  
2008.99.78 - - - - - - De menos de 5  Kg ...............................................................  -  
2008.99.85 - - - - - Milho, com exclusão do milho doce (Zea mays var. 

saccharata) ..........................................................................  -  
2008.99.91 - - - - - Inhames, batatas- doces e partes comestíveis semelhantes 

de plantas, de teor, em peso, de amido ou de fécula, igual 
ou superior a 5% ...................................................................  -  

2008.99.99 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

2009 Sumos (sucos) de frutas (incluindo os mostos de uvas) ou 
de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 
álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes:  

- Sumo (suco) de laranja:  
2009.11 - - Congelado:  

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.11.11 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  -  
2009.11.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
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 - - - Com valor Brix não superior a 67: 
2009.11.91 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido 

e de teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  
2009.11.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
2009.12.00 - - Não congelado, com valor Brix não superior a 20 .................  - 
2009.19 - - Outros:  

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.19.11 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  -  
2009.19.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com valor Brix superior a 20, mas não superior a 67:  
2009.19.91 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido 

e de teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  
2009.19.98  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- Sumo (suco) de toranja e de pomelo:  
2009.21.00 - - Com valor Brix não superior a 20 ............................................  - 
2009.29 - - Outros:  

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.29.11 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  -  
2009.29.19 - - - - Outro ........................................................................................  -  

- - - Com valor Brix superior a 20, mas não superior a 67:  
2009.29.91 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido 

e de teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  
2009.29.99 - - - - Outro ........................................................................................  -  

- Sumo (suco) de qualquer outro citrino:
2009.31 - - Com valor Brix não superior a 20:

- - - De valor superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido: 
2009.31.11 - - - - Com açúcares de adição .........................................................  -  
2009.31.19 - - - - Sem açúcares de adição ..........................................................  -  

- - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido: 
- - - - De limões: 

2009.31.51 - - - - - Com açúcares de adição ........................................................  -  
2009.31.59 - - - - - Sem açúcares de adição ........................................................  -  

- - - - De outros citrinos:  
2009.31.91 - - - - - Com açúcares de adição ........................................................  -  
2009.31.99 - - - - - Sem açúcares de adição ........................................................  -  
2009.39 - - Outros: 

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.39.11 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  - 
2009.39.19 - - - - Outro ........................................................................................  -  

- - - Com valor Brix superior a 20, mas não superior a 67: 
- - - - De valor superior a 30 Euros por 100Kg de peso líquido: 

2009.39.31 - - - - - Com açúcares de adição ........................................................  -  
2009.39.39 - - - - - Sem açúcares de adição ........................................................  -  

- - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido: 
- - - - - De limões: 

2009.39.51 - - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  
2009.39.55 - - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso ....................................................................................  -  
2009.39.59 - - - - - - Sem açúcares de adição ......................................................  -  

- - - - - De outros citrinos: 
2009.39.91 - - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso  ...  -  
2009.39.95 - - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso ....................................................................................  -  
2009.39.99 - - - - - - Sem açúcares de adição ......................................................  -  

- Sumo (suco) de ananás (abacaxi): 
2009.41 - - Com valor Brix não superior a 20:
2009.41.92 - - - Com açúcares de adição ...........................................................  -  
2009.41.99 - - - Sem açúcares de adição ...........................................................  -  
2009.49 - - Outros: 

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.49.11 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  - 
2009.49.19 - - - - Outro ........................................................................................  -  

- - - Com valor Brix superior a 20, mas não superior a 67: 
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2009.49.30 - - - - De valor superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido, 
com açúcares de adição..........................................................  - 

- - - - Outro: 
2009.49.91 - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso  ....  -  
2009.49.93 - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso ......................................................................................  -  
2009.49.99 - - - - - Sem açúcares de adição ........................................................  -  
2009.50 - Sumo (suco) de tomate:  
2009.50.10 - - Com açúcares de adição .............................................................  -  
2009.50.90 - - Outro ............................................................................................  -  

- Sumo (suco) de uva (incluindo os mostos de uvas):
2009.61 - - Com valor Brix não superior a 30:  
2009.61.10 - - - De valor superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido .........  -  
2009.61.90 - - - De valor não superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido ..  -  
2009.69 - - Outro: 

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.69.11 - - - - De valor não superior a 22 Euros por 100 Kg de peso líquido .  - 
2009.69.19 - - - - Outro ........................................................................................  -  

- - - Com valor Brix superior a 30, mas não superior a 67: 
- - - - De valor superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido: 

2009.69.51 - - - - - Concentrado ...........................................................................  -  
2009.69.59 - - - - - Outro .......................................................................................  -  

- - - - De valor não superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido: 
- - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso: 

2009.69.71 - - - - - - Concentrado .........................................................................  -  
2009.69.79 - - - - - - Outro .....................................................................................  -  
2009.69.90 - - - - - Outro .......................................................................................  -  

- Sumo (suco) de maçã:
2009.71 - - Com valor Brix não superior a 20:
2009.71.20 - - - Com açúcares de adição ...........................................................  -  
2009.71.99 - - - Sem açúcares de adição ...........................................................  -  
2009.79 - - Outros: 

- - - Com valor Brix superior a 67: 
2009.79.11 - - - - De valor não superior a 22 Euros por 100 Kg de peso líquido .  - 
2009.79.19 - - - - Outro ........................................................................................  - 

- - - Com valor Brix superior a 20, mas não superior a 67: 
2009.79.30 - - - - De valor superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido, 

com açúcares de adição..........................................................  - 
- - - - Outro: 

2009.79.91 - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso .....  -  
2009.79.98 - - - - - Outro .......................................................................................  -  

- Sumo (suco) de qualquer outra fruta ou produto hortícola: 
2009.81 - - Sumo (suco) de airela vermelha (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
- - - Com valor Brix superior a 67: 

2009.81.11 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  -  
2009.81.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com valor Brix não superior a 67: 
2009.81.31 - - - - De valor superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido, 

com açúcares de adição..........................................................  - 
- - - - Outros: 

2009.81.51 - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso .....  -  
2009.81.59 - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso .........................................................................................  -  
- - - - - Sem açúcares de adição: 

2009.81.95 - - - - - - Sumo (suco) de fruta da espécie Vaccinium 
macrocarpon .......................................................................  -  

2009.81.99 - - - - - - Outros ...................................................................................  -  
2009.89 - - Outros: 

- - - Com valor Brix superior a 67: 
- - - - Sumo (suco) de pera: 

2009.89.11 - - - - - De valor não superior a 22 Euros por 100 Kg de peso 
líquido ......................................................................................  -  
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2009.89.19 - - - - - Outro .......................................................................................  -  
- - - - Outro: 
- - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso 

líquido: 
2009.89.34 - - - - - - Sumo (suco) de frutas tropicais ............................................  -  
2009.89.35 - - - - - - Outro .....................................................................................  -  

- - - - - Outro: 
2009.89.36 - - - - - - Sumo (suco) de frutas tropicais ............................................  -  
2009.89.38 - - - - - - Outro .....................................................................................  -  

- - - Com valor Brix não superior a 67: 
- - - - Sumo (suco) de pera: 

2009.89.50 - - - - - De valor superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido, 
com açúcares de adição .......................................................  -  

- - - - - Outro: 
2009.89.61 - - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  
2009.89.63 - - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso ......................................................................................  -  
2009.89.69 - - - - - - Sem açúcares de adição ......................................................  -  

- - - - Outro: 
- - - - - De valor superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido, 

com açúcares de adição: 
2009.89.71 - - - - - - Sumo (suco) de cereja ..........................................................  -  
2009.89.73 - - - - - - Sumo (suco) de frutas tropicais ............................................  -  
2009.89.79 - - - - - - Outro .....................................................................................  -  

- - - - - Outro: 
- - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso: 

2009.89.85 - - - - - - - Sumo (suco) de frutas tropicais ..........................................  -  
2009.89.86 - - - - - - - Outro ...................................................................................  -  

- - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 
peso: 

2009.89.88 - - - - - - - Sumo (suco) de frutas tropicais ..........................................  -  
2009.89.89 - - - - - - - Outro ...................................................................................  -  

- - - - - - Sem açúcares de adição: 
2009.89.96 - - - - - - - Sumo (suco) de cereja ........................................................  -  
2009.89.97 - - - - - - - Sumo (suco) de frutas tropicais ..........................................  -  
2009.89.99 - - - - - - - Outro ...................................................................................  -  
2009.90 - Misturas de sumos (sucos):  

- - Com valor Brix superior a 67: 
- - - Misturas de sumo (suco) de maçã e de sumo (suco) de pera:  

2009.90.11 - - - - De valor não superior a 22 Euros por 100 Kg de peso líquido .  -  
2009.90.19 - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - - Outras:  
2009.90.21 - - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido .  -  
2009.90.29 - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - Com valor Brix não superior a 67: 
- - - Misturas de sumo (suco) de maçã e de sumo (suco) de pera:  

2009.90.31 - - - - De valor não superior a 18 Euros por 100 Kg de peso líquido 
e de teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  

2009.90.39 - - - - Outras .......................................................................................  -  
- - - Outras:  
- - - - De valor superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido:  
- - - - - Misturas de sumo (suco) de citrinos e de sumo (suco) de 

ananás (abacaxi):  
2009.90.41 - - - - - - Com açúcares de adição ......................................................  -  
2009.90.49 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  

- - - - - Outras:  
2009.90.51 - - - - - - Com açúcares de adição ......................................................  -  
2009.90.59 - - - - - - Outras ...................................................................................  -  

- - - - De valor não superior a 30 Euros por 100 Kg de peso líquido:  
- - - - - Misturas de sumo (suco) de citrinos e de sumo (suco) de 

ananás ou abacaxi:  
2009.90.71 - - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso ....  -  
2009.90.73 - - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso ....................................................................................  -  
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2009.90.79 - - - - - - Sem açúcares de adição ......................................................  -  
 - - - - - Outras:  
 - - - - - - De teor de açúcares de adição superior a 30%, em peso:  
2009.90.92 - - - - - - - Misturas de sumo (suco) de frutas tropicais .......................  -  
2009.90.94 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  
 - - - - - - De teor de açúcares de adição não superior a 30%, em 

peso:  
2009.90.95 - - - - - - - Misturas de sumo (suco) de frutas tropicais .......................  -  
2009.90.96 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  
 - - - - - - Sem açúcares de adição:  
2009.90.97 - - - - - - - Misturas de sumo (suco) de frutas tropicais .......................  -  
2009.90.98 - - - - - - - Outras .................................................................................  -  
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CAPÍTULO 21 

PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as misturas de produtos hortícolas da posição 0712;  

 b)  os sucedâneos torrados do café que contenham café em qualquer proporção (posição 0901);  

 c)  o chá aromatizado (posição 0902);  

 d)  as especiarias e outros produtos das posições 0904 a 0910;  

 e)  as preparações alimentícias, exceto os produtos descritos nas posições 2103 ou 2104, que 
contenham, em peso, mais de 20% de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de peixe ou 
crustáceos, de moluscos e de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes 
produtos (Capítulo 16);  

 f) as leveduras acondicionadas como medicamentos e os outros produtos das posições 3003 ou 
3004;  

 g)  as enzimas preparadas da posição 3507. 

2.  Os extratos dos sucedâneos mencionados na Nota 1 b) acima, incluem- se na posição 2101. 

3.  Na aceção da posição 2104, consideram- se “preparações alimentícias compostas homogeneizadas” 
as preparações constituídas por uma mistura finamente homogeneizada de diversas substâncias de 
base, como carne, peixe, produtos hortícolas, frutas, acondicionadas para venda a retalho como 
alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo de peso líquido não 
superior a 250 g. Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de 
ingredientes que possam ter sido adicionados à mistura para tempero, conservação ou outros fins. 
Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis.   

Notas complementares 

1.  Para aplicação das subposições 2106 10 20 e 2106 90 92, a expressão “amido ou fécula” inclui os 
produtos da degradação do amido ou da fécula. 

2. Na aceção da subposição 2106.90.20, consideram-se “preparações alcoólicas compostas, dos tipos 
utilizados na fabricação de bebidas, exceto as preparações à base de substâncias adoríferas” as 
preparações que apresentam um teor alcoólico, em volume, superior a 0,5% vol.  

3.  Considera- se como “isoglicose”, na aceção da subposição 2106 90 30, o produto obtido a partir da 
glicose ou dos seus polímeros, com um teor, em peso, no estado seco, de pelo menos 10% de 
frutose. 

 Para o cálculo do direito aplicável aos produtos da subposição 2106 90 30, o teor de matéria seca é 
determinado em conformidade com o nº 3 do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 951/2006. 

4. Para o cálculo do direito aplicável aos produtos da subposição 2106 90 59, o teor de sacarose, 
incluindo o teor de outros açúcares calculados em sacarose, é determinado segundo o método 
previsto no nº  2 do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 951/2006.  
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5. As outras preparações alimentícias apresentadas sob a forma de doses, tais como cápsulas, 
comprimidos, pastilhas e pílulas e que se destinem a ser utilizadas como complementos alimentares, 
devem ser classificadas na posição 2106, salvo se forem especificadas ou compreendidas noutras 
posições. ∗
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2101  Extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate 
e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá 
ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados 
do café e respetivos extratos, essências e concentrados:  

- Extratos, essências e concentrados de café e preparações à 
base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de 
café: 

2101.11.00 - - Extratos, essências e concentrados ........................................  - 
2101.12 - - Preparações à base de extratos, essências ou 

concentrados ou à base de café:
2101.12.92  - - - Preparações à base de extratos, essências ou concentrados 

de café .......................................................................................  -  
2101.12.98  - - - Outras ........................................................................................  -  
2101.20 - Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e 

preparações à base destes extratos, essências ou 
concentrados ou à base de chá ou de mate: 

2101.20.20  - - Extratos, essências e concentrados ............................................  -  
- - Preparações:  

2101.20.92  - - - À base de extratos, de essências ou de concentrados de chá 
ou de mate .................................................................................  -  

2101.20.98  - - - Outros ........................................................................................  -  
2101.30  - Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e 

respetivos extratos, essências e concentrados:  
- - Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café:  

2101.30.11  - - - Chicória torrada ..........................................................................  -  
2101.30.19  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Extratos, essências e concentrados de chicória torrada e de 
outros sucedâneos torrados do café:  

2101.30.91  - - - De chicória torrada .....................................................................  -  
2101.30.99  - - - Outros ........................................................................................  -  

2102  Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos 
monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 30.02); 
pós para levedar, preparados:  

2102.10  - Leveduras vivas:  
2102.10.10  - - Leveduras- mães selecionadas (leveduras de cultura)  ...............  -  

- - Leveduras para panificação:  
2102.10.31  - - - Secas .........................................................................................  -  
2102.10.39  - - - Outras ........................................................................................  -  
2102.10.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
2102.20  - Leveduras mortas; outros microrganismos monocelulares 

mortos:  
- - Leveduras mortas:  

2102.20.11  - - - Em tabletes, cubos ou formas semelhantes, ou em 
embalagens imediatas  de  conteúdo  líquido  não  superior a 
1 Kg ............................................................................................  -  

2102.20.19  - - - Outras ........................................................................................  -  
2102.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2102.30.00 - Pós para levedar, preparados ....................................................  -  

2103  Preparações para molhos e molhos preparados; 
condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e 
mostarda preparada:  
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2103.10.00  - Molho de soja...............................................................................  -  
2103.20.00  - Ketchup e outros molhos de tomate ............................................  -  
2103.30  - Farinha de mostarda e mostarda preparada:  
2103.30.10  - - Farinha de mostarda ....................................................................  -  
2103.30.90  - - Mostarda preparada ....................................................................  -  
2103.90  - Outros:  
2103.90.10  - - Chutney de manga, líquido .........................................................  -  
2103.90.30  - - Amargos aromáticos, de teor alcoólico, em volume, igual ou 

superior a 44,2% vol e não superior a 49,2% vol e que 
contenham, em peso, de 1,5% a 6%, de genciana, de 
especiarias e de ingredientes diversos, e de 4% a 10% de 
açúcar, apresentados em recipientes de capacidade não 
superior a 0,50 l. ........................................................................  l alc.100% 

2103.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2104  Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas 
preparados; preparações alimentícias compostas ho-
mogeneizadas:  

2104.10.00  - Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas 
preparados ..................................................................................  -

2104.20.00  - Preparações alimentícias compostas homogeneizadas .........  -  

2105.00  Sorvetes, mesmo que contenham cacau:  

2105.00.10  - Que não contenham ou que contenham, em peso, menos de 
3% de matérias gordas provenientes do leite...............................  -  

- De teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite:  
2105.00.91  - - Igual ou superior a 3% mas inferior a 7%. ...................................  -  
2105.00.99  - - Igual ou superior a 7% .................................................................  -  

2106  Preparações alimentícias não especificadas nem 
compreendidas noutras posições:  

2106.10 - Concentrados de proteínas e substâncias proteicas 
texturizadas:  

2106.10.20  - - Que não contenham matérias gordas provenientes do leite, 
sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fécula, ou que 
contenham, em peso, menos de 1,5% de matérias gordas 
provenientes do leite, menos de 5% de sacarose ou de 
isoglicose, menos de 5% de glicose ou amido ou fécula ...........  -  

2106.10.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
2106.90  - Outras:  
2106.90.20 - - Preparações alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na 

fabricação de bebidas, exceto as preparações à base de 
substâncias odoríferas ...............................................................  l alc.100% 

- - Xaropes de açúcar, aromatizados ou adicionados de corantes:  
2106.90.30  - - - De isoglicose ..............................................................................  -  

- - - Outros:  
2106.90.51  - - - - De lactose ................................................................................  -  
2106.90.55  - - - - De glicose ou de maltodextrina ................................................  -  
2106.90.59  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - Outras:  
2106.90.92  - - - Que não contenham matérias gordas provenientes do leite, 

sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fécula, ou que 
contenham, em peso, menos de 1,5% de matérias gordas 
provenientes do leite, menos de 5% de sacarose ou de 
isoglicose, menos de 5% de glicose ou amido ou fécula ...........  -  

2106.90.98  - - - Outras ........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 22 

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos deste Capítulo (exceto os da posição 2209) preparados para fins culinários, tornados 
assim impróprios para consumo como bebida (posição 2103, geralmente);  

 b)  a água do mar (posição 2501);  

 c)  as águas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza (posição 2853);   

 d)  as soluções aquosas que contenham, em peso, mais de 10% de ácido acético (posição 2915);  

 e)  os medicamentos das posições 3003 ou 3004;  

 f)  os produtos de perfumaria ou de toucador (Capítulo 33). 

2.  Na aceção do presente Capítulo e dos Capítulos 20 e 21, o “teor alcoólico em volume” determina- se à 
temperatura de 20o C. 

3.  Na aceção da posição 2202, consideram- se “bebidas não alcoólicas” as bebidas cujo teor alcoólico 
em volume não exceda 0,5% vol. As bebidas alcoólicas classificam- se, conforme o caso, nas 
posições 2203 a 2206 ou na posição 2208. 

Nota de subposição 

1.  Na aceção da subposição 2204.10, consideram- se “vinhos espumantes e vinhos espumosos” os 
vinhos que apresentem, quando conservados à temperatura de 20o C em recipientes fechados, uma 
sobrepressão igual ou superior a 3 bares. 

Notas complementares 

1. A subposicão 2202 10 00 inclui as águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, desde que sejam diretamente 
consumíveis como bebida.  

2.  Para aplicação das posições 2204 e 2205 e da subposição 2206 00 10, consoante o caso, considera-
se como:  

 a)  “Teor alcoólico, em volume, adquirido”, o número de volumes de álcool puro, a uma temperatura 
de 20o C, contidos em 100 volumes do produto considerado a essa temperatura;  

 b)  “Teor alcoólico, em volume, em potência”, o número de volumes de álcool puro, a uma 
temperatura de 20o C, suscetíveis de serem produzidos por fermentação total dos açúcares 
contidos em 100 volumes do produto considerado a essa temperatura;  

 c)  “Teor alcoólico, em volume, total”, a soma dos teores alcoólicos, em volume, adquirido e em 
potência;  
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 d)  “Teor alcoólico, em volume, natural”, o teor alcoólico, em volume, total, do produto considerado, 
antes de qualquer enriquecimento;  

 e)  “% vol”, o símbolo do teor alcoólico, em volume. 

3.  Para aplicação da subposição 2204 30 10, considera- se como “mosto de uvas parcialmente 
fermentado” o produto proveniente da fermentação de um mosto de uvas e com um teor alcoólico 
adquirido superior a 1% vol, mas inferior a três quintos do seu teor alcoólico, em volume, total. 

4.  Para aplicação das subposições 2204 21 e 2204 29:  

 A.  Considera- se como “extrato seco total” o teor, em gramas por litro, de todas as substâncias 
contidas no produto que, em determinadas condições físicas, não se volatilizam. 

  A determinação do extrato seco total deve efetuar- se a 20o C, pelo método densimétrico;  

 B.  a)  A presença, nos produtos classificáveis pelas subposições 2204 21 11 a 2204 21 98 e 2204 29 
11 a 2204 29 98, das quantidades de extrato seco total por litro a seguir indicadas nas 
categorias pautais 1, 2, 3 e 4 não influi na sua classificação:  

  1. Produtos de teor alcoólico adquirido inferior ou igual 13% vol: 90 gramas ou menos de 
extrato seco total por litro;  

  2. Produtos de teor alcoólico adquirido superior a 13% vol, mas inferior ou igual a 15% vol: 130 
gramas ou menos de extrato seco total por litro;  

  3. Produtos de teor alcoólico adquirido superior a 15% vol, mas inferior ou igual a 18% vol: 130 
gramas ou menos de extrato seco total por litro;  

  4. Produtos de teor alcoólico adquirido superior a 18% vol, mas inferior ou igual a 22% vol: 330 
gramas ou menos de extrato seco total por litro. 

  Os produtos que apresentem um extrato seco total que ultrapasse o máximo acima fixado em cada 
categoria devem classificar- se pela primeira categoria seguinte, considerando que, se o extrato 
seco total ultrapassa 330 gramas por litro, os produtos devem classificar- se pelas subposições 
2204 21 98 e 2204 29 98;  

 b)  as regras acima mencionadas não se aplicam aos produtos incluídos nas subposições 2204 21 23 
e 2204 29 11.  

5.  As subposições 2204 21 11 a 2204 21 98 e 2204 29 11 a 2204 29 98 compreendem, designadamente:  

 a) o mosto de uvas frescas amuado com álcool, isto e, o produto:  

  -   de teor alcoólico adquirido igual ou superior a 12% vol, mas inferior a 15% vol,  

   e 

  -   obtido por adição de um produto, proveniente da destilação do vinho, a um mosto de uvas não 
fermentado com um teor alcoólico natural igual ou superior a 8, 5% vol;  

 b) o vinho aguardentado, isto é, o produto:  

  -   de teor alcoólico adquirido igual ou superior a 18% vol, mas não superior a 24% vol,  

  -   obtido exclusivamente por adição de um produto não retificado, proveniente da destilação do 
vinho e com um teor alcoólico adquirido máximo de 86% vol, a um vinho que não contenha 
açúcar residual,  

   e 

  -  de acidez volátil máxima de 1,50 grama por litro, expressa em ácido acético;  

 c)  o vinho licoroso, isto é, o produto:  
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  -  de teor alcoólico total igual ou superior a 17,5% vol e de teor alcoólico adquirido igual ou 
superior a 15% vol, mas não superior a 22% vol,  

   e 

  -  obtido a partir de mosto de uvas ou de vinho, devendo estes produtos provir de castas 
autorizadas no país de origem, para produção de vinho licoroso e de teor alcoólico natural igual 
ou superior a 12% vol:  

   -  por congelação, 

    ou 

   -  por adição, durante ou depois da fermentação:  

    -  quer de um produto proveniente da destilação do vinho,  

 -   quer de um mosto de uvas concentrado ou, relativamente a alguns vinhos licorosos com 
uma denominação de origem ou uma indicação geográfica incluídos na lista constante do 
Regulamento (CE) nº 607/2009 (JO L 193 de 24.07.2009, p.60), para os quais essa 
prática seja tradicional, de um mosto de uvas cuja concentração tenha sido efetuada pela 
ação direta do fogo e que obedeça, excluindo esta operação, à definição de mosto de 
uvas concentrado, 

    
     ou 
   

-    quer de uma mistura desses produtos.  

Todavia, alguns vinhos licorosos com uma denominação de origem ou uma indicação geográfica 
incluídos na lista que consta do Regulamento (CE) nº  607/2009 (JO L 193 de 24.07.2009, p.60), 
poderão ser obtidos a partir de mosto de uvas frescas, não fermentado, ainda que este último não 
tenha um teor alcoólico natural mínimo de 12% vol. 

6. Na aceção das subposições 2204 10, 2204 21 e 2204 29:  

a) “vinhos com denominação de origem protegida (DOP)” e “vinhos com indicação geográfica 
protegida (IGP)” são vinhos que cumprem as disposições dos artigos 118º B) a 118º T) do 
Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho (JO L 299 de 16.11.2007, p.1), bem como as 
disposições adotadas em aplicação do referido Regulamento, definidas pelas regulamentações 
nacionais; 

b) “vinhos de casta” são vinhos que cumprem as disposições do artigo 118º Z), do Regulamento (CE) 
nº 1234/2007 do Conselho (JO L 299 de 16.11.2007, p.1), bem como as disposições adotadas em 
aplicação do referido Regulamento, definidas pelas regulamentações nacionais, 

c) “vinhos produzidos na União Europeia” são vinhos que cumprem as disposições do Regulamento 
(CE) nº 1234/2007 do Conselho (JO L 299 de 16.11.2007, p.1) e do artigo 55.º do Regulamento 
(CE) nº 607/2009 da Comissão (JO L 193 de 24.7.2009, p.60). 

7.  Na aceção das subposições 2204 30 92 e 2204 30 96, considera- se "mosto de uvas concentrado " o 
mosto de uvas cuja indicação numérica fornecida à temperatura de 20o C pelo refratómetro, segundo 
o método previsto na Coletânea dos Métodos Internacionais de Análise dos Vinhos e Mostos da OIV, 
publicado no Jornal Oficial, série C, seja igual ou superior a 50,9%. 

8. Consideram-se como produtos abrangidos pela posição 2205 unicamente os vermutes e outros 
vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas cujo teor alcoólico 
adquirido seja igual ou superior a 7% vol.   

9.  Para aplicação da subposição 2206 00 10, considera- se como “água- pé” o produto obtido por 
fermentação dos bagaços doces de uvas maceradas em água, ou por esgotamento com água dos 
bagaços de uvas fermentados. 
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10.  Para aplicação das subposições 2206 00 31 e 2206 00 39, consideram- se como “espumantes ou 
espumosas”:  

   -  as bebidas fermentadas que se apresentem em garrafas fechadas por uma rolha em forma de 
cogumelo, fixa por açaimes ou grampos,  

  -  as bebidas fermentadas, que se apresentem de qualquer outra forma, com uma sobrepressão 
igual ou superior a 1,5 bar, medida à temperatura de 20o C. 

11.  Para aplicação das subposições 2209 00 11 e 2209 00 19, considera- se como “vinagre de vinho”, o 
vinagre obtido exclusivamente por fermentação acética do vinho e de teor de acidez total igual ou 
superior a 60 gramas por litro, expresso em ácido acético. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

2201  Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e 
as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de 
outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve:  

   
2201.10  - Águas minerais e águas gaseificadas:  

- - Águas minerais naturais:  
2201.10.11 - - - Sem dióxido de carbono ............................................................  �

2201.10.19  - - - Outras ........................................................................................  �

2201.10.90 - - Outras ..........................................................................................  �  
2201.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2202 Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou 
aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos 
(sucos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 
20.09: 

2202.10.00  - Águas, incluindo as águas minerais e as águas 
gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros 
edulcorantes ou aromatizadas ..................................................  �

2202.90  - Outras:  
2202.90.10  - - Que não contenham produtos das posições 0401 a 0404 ou 

matérias gordas provenientes de produtos das posições 0401 
a 0404 ........................................................................................  �

- - Outras, de teor, em peso, de matérias gordas provenientes de 
produtos das posições 0401 a 0404:  

2202.90.91  - - - Inferior a 0,2% ............................................................................  �

2202.90.95  - - - Igual ou superior a 0,2%, mas inferior a 2% ..............................  �

2202.90.99  - - - Igual ou superior a 2% ...............................................................  �

2203.00  Cervejas de malte:  

- Em recipientes de capacidade não superior a 10 �:  
2203.00.01  - - Apresentadas em garrafas ..........................................................  �

2203.00.09  - - Outras ..........................................................................................  �

2203.00.10  - Em recipientes de capacidade superior a 10�� ..............................  �

2204 Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos 
com álcool; mostos de uvas, excluindo os da posição 20.09:  

2204.10  - Vinhos espumantes e vinhos espumosos:  
- - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP):  

2204.10.11  - - - Champanhe................................................................................  �

2204.10.91  - - - Asti Spumante ............................................................................  �
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2204.10.93 - - - Outros ........................................................................................  �

2204.10.94  - - Vinhos com indicação geográfica protegida (IGP) ......................  �

2204.10.96  - - Outros vinhos de casta ................................................................  �

2204.10.98  - - Outros ..........................................................................................  �

- Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido 
impedida ou interrompida por adição de álcool:  

2204.21  - - Em recipientes de capacidade não superior a 2 ����:  
- - - Vinhos, excluindo os referidos na subposição 2204 10, 

apresentados em garrafas fechadas por uma rolha em forma 
de cogumelo, fixa por açaimes ou grampos apropriados; 
vinhos apresentados de outro modo com uma sobrepressão 
derivada do anidrido carbónico em solução, igual ou superior 
a 1 bar, mas inferior a 3 bar, medida à temperatura de 20o C:  

2204.21.06  - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP)............  �

2204.21.07 - - - - Vinhos com indicação geográfica protegida (IGP) ...................  �

2204.21.08 - - - - Outros vinhos de casta .............................................................  �

2204.21.09 - - - - Outros .......................................................................................  �

 - - - Outros:  
 - - - - Produzidos na União Europeia:  
 - - - - - De teor alcoólico adquirido não superior a 15% vol:  
 - - - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP): 
 - - - - - - - Vinhos brancos:  
2204.21.11  - - - - - - - - Alsace (Alsácia) .................................................................  �

2204.21.12  - - - - - - - - Bordeaux (Bordéus)  .........................................................  �

2204.21.13 - - - - - - - - Bourgogne (Borgonha)  .....................................................  �

2204.21.17  - - - - - - - - Val de Loire (Vale do Loire)  ..............................................  �

2204.21.18  - - - - - - - - Mosel .................................................................................  �

2204.21.19  - - - - - - - - Pfalz ...................................................................................  �

2204.21.22  - - - - - - - - Rheinhessen .....................................................................  �

2204.21.23  - - - - - - - - Tokaj ..................................................................................  �

2204.21.24  - - - - - - - - Lazio (Lácio) ......................................................................  �

2204.21.26  - - - - - - - - Toscana .............................................................................  �

2204.21.27  - - - - - - - - Trentino, Alto Adige e Friuli ...............................................  �

2204.21.28  - - - - - - - - Veneto ...............................................................................  �

2204.21.32  - - - - - - - - Vinho Verde .......................................................................  �

2204.21.34  - - - - - - - - Penedés ............................................................................  �

2204.21.36  - - - - - - - - Rioja ..................................................................................  �

2204.21.37  - - - - - - - - Valencia .............................................................................  �

- - - - - - - - Outros:�
2204.21.38.1 - - - - - - - - - Alentejo ............................................................................  �

2204.21.38.2 - - - - - - - - - Lisboa ..............................................................................  �

2204.21.38.3 - - - - - - - - - DoTejo .............................................................................  �

2204.21.38.4 - - - - - - - - - Palmela ............................................................................  �

2204.21.38.5 - - - - - - - - - Dão ..................................................................................  �

2204.21.38.6 - - - - - - - - - Bairrada ...........................................................................  �

2204.21.38.7 - - - - - - - - - Douro ...............................................................................  �

2204.21.38.9 - - - - - - - - - Outros ..............................................................................  �

- - - - - - - Outros: 
2204.21.42  - - - - - - - - Bordeaux (Bordéus) ..........................................................  �

2204.21.43  - - - - - - - - Bourgogne (Borgonha)  .....................................................  �

2204.21.44  - - - - - - - - Beaujolais ..........................................................................  �

2204.21.46  - - - - - - - - Côtes- du- Rhône (Encostas do Ródano) ..........................  �

2204.21.47  - - - - - - - - Languedoc- Roussillon (Languedoc- Roussilhão) .............  �

2204.21.48  - - - - - - - - Val de Loire (Vale do Loire) ...............................................  �

2204.21.62  - - - - - - - - Piemonte ...........................................................................  �

2204.21.66  - - - - - - - - Toscana .............................................................................  �

2204.21.67  - - - - - - - - Trentino e Alto Adige .........................................................  �

2204.21.68  - - - - - - - - Veneto ...............................................................................  �

- - - - - - - - Dão, Bairrada e Douro: 
2204.21.69.1  - - - - - - - - - Dão ..................................................................................  �

2204.21.69.2  - - - - - - - - - Bairrada ...........................................................................  �
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2204.21.69.9  - - - - - - - - - Douro ...............................................................................  �

2204.21.71  - - - - - - - - Navarra ..............................................................................  �

2204.21.74  - - - - - - - - Penedés ............................................................................  �

2204.21.76  - - - - - - - - Rioja ..................................................................................  �

2204.21.77  - - - - - - - - Valdepeñas........................................................................  ��

- - - - - - - - Outros 
2204.21.78.1  - - - - - - - - - Alentejo ............................................................................  �

2204.21.78.2  - - - - - - - - - Lisboa ..............................................................................  �

2204.21.78.3  - - - - - - - - - DoTejo .............................................................................  �

2204.21.78.4  - - - - - - - - - Palmela ............................................................................  �

2204.21.78.5  - - - - - - - - - Beira Interior ....................................................................  �

2204.21.78.8  - - - - - - - - - Outros ..............................................................................  �

- - - - - - Vinhos com indicação geográfica protegida (IGP):  
  - - - - - - - Vinhos brancos: 
2204.21.79.1  - - - - - - - - Alentejano..........................................................................  �

2204.21.79.2  - - - - - - - - Lisboa ................................................................................  �

2204.21.79.3  - - - - - - - - Tejo ...................................................................................  �

2204.21.79.4  - - - - - - - - Península de Setúbal ........................................................  �

2204.21.79.5  - - - - - - - - Beiras ................................................................................  �

2204.21.79.6  - - - - - - - - Duriense ............................................................................  �

2204.21.79.9  - - - - - - - - Outros ................................................................................  �

- - - - - - - Outros: 
2204.21.80.1  - - - - - - - - Alentejano..........................................................................  �

2204.21.80.2  - - - - - - - - Lisboa ................................................................................  �

2204.21.80.3  - - - - - - - - Tejo ...................................................................................  �

2204.21.80.4 - - - - - - - - Península de Setúbal ........................................................  �

2204.21.80.5  - - - - - - - - Beiras ................................................................................  �

2204.21.80.6  - - - - - - - - Duriense ............................................................................  �

2204.21.80.9  - - - - - - - - Outros ................................................................................  �

- - - - - - Outros vinhos de casta: 
2204.21.81  - - - - - - - Vinhos brancos ...................................................................  �

2204.21.82  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

- - - - - - Outros: 
2204.21.83  - - - - - - - Vinhos brancos ...................................................................  �

2204.21.84  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

- - - - - De teor alcoólico adquirido superior a 15% vol, mas não 
superior a 22% vol:  

- - - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP) ou 
vinhos com indicação geográfica protegida (IGP): 

- - - - - - - Vinho da Madeira e moscatel de Setúbal: 
2204.21.85.1 - - - - - - - - Vinho da Madeira ..............................................................  �

2204.21.85.9  - - - - - - - - Moscatel de Setúbal ..........................................................  �

2204.21.86  - - - - - - - Vinho de Xerês ....................................................................  �

2204.21.87  - - - - - - - Vinho da Marsala ................................................................  �

2204.21.88 - - - - - - - Vinho de Samos e moscatel de Lemnos ............................  �

2204.21.89  - - - - - - - Vinho do Porto ....................................................................  �

2204.21.90  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

2204.21.91  - - - - - - Outros ...................................................................................  �

2204.21.92  - - - - - De teor alcoólico adquirido superior a 22% vol ......................  �

- - - - Outros: 
- - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP) ou vinhos  

                    com indicação geográfica protegida (IGP): 
2204.21.93  - - - - - - Vinhos brancos .....................................................................  �

2204.21.94  - - - - - - Outros ...................................................................................  �

- - - - - Outros vinhos de casta: 
2204.21.95  - - - - - - Vinhos brancos .....................................................................  �

2204.21.96  - - - - - - Outros ...................................................................................  �

- - - - - Outros: 
2204.21.97  - - - - - - Vinhos brancos .....................................................................  �

2204.21.98  - - - - - - Outros ...................................................................................  �

2204.29  - - Outros:  
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2204.29.10  - - - Vinhos, excluindo os referidos na subposição 2204.10, 
apresentados em garrafas fechadas por uma rolha em forma 
de cogumelo, fixa por açaimes ou grampos apropriados; 
vinhos apresentados de outro modo com uma sobrepressão 
derivada do anidrido carbónico em solução, igual ou superior 
a 1 bar, mas inferior a 3 bar, medida à temperatura de 20o C ...  �

 - - - Outros:  
 - - - - Produzidos na União Europeia: 
 - - - - - De teor alcoólico adquirido não superior a 15% vol:  
 - - - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP):  
 - - - - - - - Vinhos brancos:  
2204.29.11  - - - - - - - - Tokaj ..................................................................................  �

2204.29.12  - - - - - - - - Bordeaux (Bordéus) ..........................................................  �

2204.29.13  - - - - - - - - Bourgogne (Borgonha) ......................................................  �

2204.29.17  - - - - - - - - Val de Loire (Vale do Loire) ...............................................  �

2204.29.18  - - - - - - - - Outros ................................................................................  �

- - - - - - - Outros:  
2204.29.42  - - - - - - - - Bordeaux (Bordéus)  .........................................................  �

2204.29.43  - - - - - - - - Bourgogne (Borgonha)  .....................................................  �

2204.29.44  - - - - - - - - Beaujolais ..........................................................................  �

2204.29.46  - - - - - - - - Côtes- du- Rhône (Encostas do Ródano) ..........................  �

2204.29.47  - - - - - - - - Languedoc- Roussillon (Languedoc- Roussilhão) .............  �

2204.29.48 - - - - - - - - Val de Loire (Vale do Loire) ...............................................  �

2204.29.58  - - - - - - - - Outro .................................................................................  �

- - - - - - Vinhos com indicação geográfica protegida (IGP):  
2204.29.79 - - - - - - - Vinhos brancos ...................................................................  �

2204.29.80  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

- - - - - - Outros vinhos de casta:  
2204.29.81  - - - - - - - Vinhos brancos ...................................................................  �

2204.29.82  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

- - - - - - Outros: 
2204.29.83  - - - - - - - Vinhos brancos ...................................................................  �

2204.29.84  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

- - - - - De teor alcoólico adquirido superior a 15% vol, mas não 
superior a 22% vol:  

- - - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP) ou 
vinhos com indicação geográfica protegida (IGP):  

- - - - - - - Vinho da Madeira e moscatel de Setúbal: 
2204.29.85.1  - - - - - - - - Vinho da Madeira ..............................................................  �

2204.29.85.9  - - - - - - - - Moscatel de Setúbal ..........................................................  �

2204.29.86  - - - - - - - Vinho de Xerês ....................................................................  �

2204.29.87  - - - - - - - Vinho de Marsala ................................................................  �

2204.29.88  - - - - - - - Vinho de Samos e moscatel de Lemnos ............................  �

2204.29.89  - - - - - - - Vinho do Porto ....................................................................  �

2204.29.90  - - - - - - - Outros .................................................................................  �

2204.29.91  - - - - - - Outros ...................................................................................  �

2204.29.92  - - - - - De teor alcoólico adquirido superior a 22% vol ......................  �

- - - - Outros: 
- - - - - Vinhos com denominação de origem protegida (DOP) ou 

vinhos com indicação geográfica protegida (IGP):  
2204.29.93 - - - - - - Vinhos Brancos .....................................................................  �

2204.29.94 - - - - - - Outros ...................................................................................  �

  - - - - - Outros vinhos de casta: 
2204.29.95  - - - - - - Vinhos Brancos .....................................................................  �

2204.29.96 - - - - - - Outros ...................................................................................  �

- - - - - Outros: 
2204.29.97 - - - - - - Vinhos Brancos .....................................................................  �

2204.29.98 - - - - - - Outros ...................................................................................  �

2204.30  - Outros mostos de uvas:  
2204.30.10  - - Parcialmente fermentados, mesmo amuados, exceto com 

álcool ..........................................................................................  �

- - Outros:  
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- - - De massa volúmica não superior a 1,33 g/cm3 à temperatura 
de 20o C e de teor alcoólico adquirido não superior a 1% vol:  

2204.30.92  - - - - Concentrados ...........................................................................  �

2204.30.94 - - - - Outros .......................................................................................  �

- - - Outros:  
2204.30.96  - - - - Concentrados ...........................................................................  �

2204.30.98  - - - - Outros .......................................................................................  �

2205  Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por 
plantas ou substâncias aromáticas:  

2205.10  - Em recipientes de capacidade não superior a 2 ����:  
2205.10.10  - - De teor alcoólico adquirido não superior a 18% vol.....................  �

2205.10.90  - - De teor alcoólico adquirido superior a 18% vol............................  �

2205.90  - Outros: 
2205.90.10  - - De teor alcoólico adquirido não superior a 18% vol.....................  �

2205.90.90  - - De teor alcoólico adquirido superior a 18% vol............................  �

2206.00  Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, 
hidromel); misturas de bebidas fermentadas e misturas de 
bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições:  

2206.00.10  - Água- pé .........................................................................................  �

- Outras:  
- - Espumantes ou espumosas:  

2206.00.31  - - - Sidra e perada ............................................................................  �

2206.00.39  - - - Outras ........................................................................................  �

- - Não espumantes nem espumosas, apresentadas em 
recipientes de capacidade:  

- - - Não superior a 2 �:  
2206.00.51  - - - - Sidra e perada ..........................................................................  �

2206.00.59  - - - - Outras .......................................................................................  �

- - - Superior a 2 �:  
2206.00.81  - - - - Sidra e perada ..........................................................................  �

2206.00.89  - - - - Outras .......................................................................................  �

2207  Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em 
volume igual ou superior a 80% vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico:  

2207.10.00  - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em 
volume, igual ou superior a 80% vol ........................................  �

2207.20.00  - Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer 
teor alcoólico ..............................................................................  �

2208  Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em 
volume, inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras 
bebidas espirituosas:

2208.20  - Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas:  
- - Apresentadas em recipientes de capacidade não superior a 2��:  

2208.20.12  - - - Conhaque ...................................................................................  ��alc.100% 
2208.20.14  - - - Armanhaque...............................................................................  ��alc.100% 
2208.20.26  - - - Grappa .......................................................................................  ��alc.100% 
2208.20.27 - - - Brandy de Jerez ........................................................................  ��alc.100% 
2208.20.29  - - - Outras ........................................................................................  ��alc.100% 

- - Apresentadas em recipientes de capacidade superior a 2 �:  
2208.20.40  - - - Destilado em bruto .....................................................................  ��alc.100% 

- - - Outras:  
2208.20.62  - - - - Conhaque .................................................................................  ��alc.100% 
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2208.20.64  - - - - Armanhaque .............................................................................  ��alc.100% 
2208.20.86 - - - - Grappa .....................................................................................  ��alc.100% 
2208.20.87 - - - - Brandy de Jerez ......................................................................  ��alc.100% 
2208.20.89  - - - - Outras .......................................................................................  ��alc.100% 
2208.30  - Uísques:  

- - Uísque bourbon apresentado em recipientes de capacidade:  
2208.30.11  - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.30.19  - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 

- - Uísque Scotch:  
2208.30.30 - - - Uísque single malte....................................................................  ��alc.100% 

- - - Uísque blended malte, apresentado em recipientes de 
capacidade:  

2208.30.41  - - - - Não superior a 2�� .....................................................................  ��alc.100%  
2208.30.49  - - - - Superior a 2�� ............................................................................  ��alc.100%  

- - - Uísque de grão “single grain” e “blended”, apresentado em 
recipientes de capacidade: 

2208.30.61 - - - - Não superior a 2�� .....................................................................  ��alc.100%  
2208.30.69 - - - - Superior a 2�� ............................................................................  ��alc.100%  

- - - Outro uísque “blended”, apresentado em recipientes de 
capacidade:  

2208.30.71  - - - - Não superior a 2�� .....................................................................  ��alc.100%  
2208.30.79  - - - - Superior a 2�� ............................................................................  ��alc.100%  

- - Outros, apresentados em recipientes de capacidade:  
2208.30.82  - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.30.88  - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 
2208.40  - Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após 

fermentação, de produtos da cana-de-açúcar:    
- - Apresentados em recipientes de capacidade não superior a 2��: 

2208.40.11 - - - Rum com um teor de substâncias voláteis, exceto álcool 
etílico e álcool metílico, igual ou superior a 225 gramas por 
hectolitro de álcool puro (com uma tolerância de 10%) .............  ��alc.100% 

- - - Outros: 
2208.40.31 - - - - De um valor superior a 7,9 Euros por litro de álcool puro ........  ��alc.100% 
2208.40.39 - - - - Outros .......................................................................................  ��alc.100% 

- - Apresentados em recipientes e capacidade superior a 2 �: 
2208.40.51 - - - Rum com um teor de substâncias voláteis, exceto álcool 

etílico e álcool metílico, igual ou superior a 225 gramas por 
hectolitro de álcool puro (com uma tolerância de 10%) .............  ��alc.100% 

- - - Outros: 
2208.40.91 - - - - De um valor superior a 2 Euros por litro de álcool puro ...........  ��alc.100% 
2208.40.99 - - - - Outros .......................................................................................  ��alc.100% 
2208.50  - Gin e genebra: 

- - Gin, apresentado em recipientes de capacidade:  
2208.50.11  - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.50.19  - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 

- - Genebra, apresentada em recipientes de capacidade:  
2208.50.91  - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.50.99  - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 
2208.60 - Vodca:

- - De teror alcoólico, em volume, de 45,4% vol ou menos, 
apresentadas em recipientes de capacidade: 

2208.60.11 - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.60.19 - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 

- - De teor alcoólico, em volume, superior a 45,4% vol, 
apresentadas em recipientes de capacidade: 

2208.60.91 - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.60.99 - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 
2208.70 - Licores:
2208.70.10 - - Apresentadas em recipientes de capacidade não superior a 2�� .  ��alc.100% 
2208.70.90 - - Apresentadas em recipientes de capacidade superior a 2�� ........  ��alc.100% 
2208.90  - Outros:  

- - Araca, apresentada em recipientes de capacidade:  
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2208.90.11  - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.90.19  - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 
 - - Aguardentes de ameixas, de peras ou de cerejas, 

apresentadas em recipientes de capacidade: 
2208.90.33 - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.90.38 - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 
 - - Outras aguardentes e outras bebidas espirituosas, 

apresentadas em recipientes de capacidade: 
- - - Não superior a 2 �:  

2208.90.41  - - - - Ouzo .........................................................................................  ��alc.100% 
- - - - Outras:  
- - - - - Aguardentes:  
- - - - - - De frutas:  

2208.90.45  - - - - - - - Calvados .............................................................................  ��alc.100% 
2208.90.48  - - - - - - - Outras .................................................................................  � alc.100% 

- - - - - - Outras:  
2208.90.54  - - - - - - - Tequila ................................................................................  � alc.100% 
2208.90.56  - - - - - - - Outras .................................................................................  � alc.100% 
2208.90.69  - - - - - Outras bebidas espirituosas ...................................................  � alc.100% 

- - - Superior a 2 �:  
- - - - Aguardentes:  

2208.90.71  - - - - - De frutas .................................................................................  ��alc.100% 
2208.90.75  - - - - - Tequila ....................................................................................  ��alc.100% 
2208.90.77  - - - - - Outras .....................................................................................  ��alc.100% 
2208.90.78  - - - - Outras bebidas espirituosas .....................................................  ��alc.100% 

- - Álcool etílico não desnaturado, de teor alcoólico, em volume, 
de menos de 80% vol, apresentado em recipientes de 
capacidade:  

2208.90.91  - - - Não superior a 2�� ......................................................................  ��alc.100% 
2208.90.99  - - - Superior a 2��..............................................................................  ��alc.100% 

2209.00  Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido 
acético, para usos alimentares:  

- Vinagres de vinho, apresentados em recipientes de capacidade:  
2209.00.11  - - Não superior a 2�� ........................................................................  �

2209.00.19  - - Superior a 2�� ...............................................................................  �

- Outros, apresentados em recipientes de capacidade:  
2209.00.91  - - Não superior a 2�� ........................................................................  �

2209.00.99  - - Superior a 2�� ...............................................................................  �
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CAPÍTULO 23 

RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES;  ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA ANIMAIS 

Nota 

1. Incluem- se na posição 2309 os produtos dos tipos utilizados para alimentação de animais, não 
especificados nem compreendidos noutras posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou 
animais de tal forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de origem, 
excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais resultantes desse tratamento. 

Nota de subposição 

1. Na aceção da subposição 2306 41, a expressão “sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo 
teor de ácido erúcico” refere-se às sementes definidas na nota 1 de subposição do Capítulo 12.  

Notas complementares 

1. São classificados nas subposições 2303 10 11 e 2303 10 19 apenas os resíduos da fabricação do 
amido de milho, à exceção das misturas de resíduos da fabricação do amido de milho com produtos 
extraídos de outras plantas ou extraídos do milho por outro processo que não o inerente à preparação 
do amido por via húmida. 
O seu teor em amido deve ser inferior ou igual a 28% no peso a seco consoante o método referido no 
anexo ���, parte L, do Regulamento (CE) nº 152/2009 da Comissão, e o teor de matérias gordas deve 
ser inferior ou igual a 4,5% calculado, em peso, sobre a matéria seca, segundo o método referido no 
anexo III parte H, do Regulamento (CE) nº 152/2009 da Comissão.  

2. Só se incluem na subposição 2306 90 05 os resíduos da extração de óleo de gérmen de milho, que 
apresentem ao mesmo tempo, calculados, em peso, sobre a matéria seca, os seguintes teores:   

 a) Relativamente aos produtos com um teor em substâncias gordas inferior a 3%: 

  − teor em amido: inferior a 45%, 
  − teor em proteínas (teor em azoto x 6,25): igual ou superior a 11,5%; 

 b) Relativamente aos produtos com um teor em substâncias gordas igual ou superior a 3%, mas 
inferior ou igual a 8%: 

  − teor em amido: inferior a 45%, 
  − teor em proteínas (teor em azoto x 6,25): igual ou superior a 13%. 

Além disso, estes resíduos não podem conter componentes que não provenham do grão de milho. 

Para a determinação do teor de amido e de proteínas, aplicam-se os métodos definidos pelo 
Regulamento (CE) 152/2009 da Comissão, anexo ���� partes L e C .  

Para a determinação do teor de matérias gordas assim como da humidade, aplicam-se os métodos 
definidos pelo Regulamento (CE) 152/2009 da Comissão, anexo ���� partes H e A . 

Os produtos que contenham compostos que provenham de partes de grãos de milho que não tenham 
sido submetidos ao processo de extração do óleo e que tenham sido adicionados fora deste processo 
são excluídos desta subposição.   

3. Para aplicação das subposições 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, considera- se 
como:  

 -  “teor alcoólico adquirido, em massa”, o número de quilogramas de álcool puro contidos em 100 
quilogramas de produto,  

 -  “teor alcoólico em potência, em massa”, o número de quilogramas de álcool puro suscetíveis de 
serem produzidos por fermentação total dos açúcares contidos em 100 quilogramas de produto,  

 -  “teor alcoólico total, em massa”, a soma dos teores alcoólicos adquirido e em potência, em massa,  
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 -  “% mas”, o símbolo do teor alcoólico, em massa. 

4. Para aplicação das subposições 2309 10 11 a 2309 10 70 e 2309 90 31 a 2309 90 70, são 
considerados como “produtos lácteos” os produtos classificáveis pelas posições 0401, 0402, 0404, 
0405 e 0406 e pelas subposições 0403 10 11 a 0403 10 39, 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 
1702 19 00 e 2106 90 51.  

5. São classificados na subposição 2309.90.20 apenas os resíduos da fabricação do amido de milho, 
com exceção das misturas de resíduos da fabricação do amido de milho com produtos extraídos de 
outras plantas ou extraídos do milho por um processo que não seja o inerente à produção do amido 
por via húmida, que contenham: 

 - resíduos da crivação do milho utilizados no processo por via húmida numa proporção que não 
exceda 15% do peso, e/ou 

 - resíduos provenientes da água de imersão do milho do processo por via húmida, utilizada na 
produção de álcool ou de outros derivados do amido. 

 Estes produtos podem, além do mais, conter resíduos da extração de óleo de germes de milho 
obtidos por via húmida. 

O teor de amido deve ser inferior ou igual a 28% do peso a seco, consoante o método referido no 
anexo ���� parte L, do Regulamento (CE) 152/2009 da Comissão, o teor das matérias gordas deve ser 
inferior ou igual a 4,5% calculado, em peso, sobre a matéria seca, segundo o método referido no 
anexo III, parte H, do Regulamento (CE) nº 152/2009 da Comissão e o teor de proteínas deve ser 
inferior ou igual a 40% do peso a seco, consoante o método referido no anexo III, parte C, do 
Regulamento (CE) nº 152/2009 da Comissão.  
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2301  Farinhas, pós e pellets, de carnes, de miudezas, de peixes ou 
crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados 
aquáticos, impróprios para a alimentação humana; 
torresmos:  

2301.10.00  - Farinhas, pós e pellets, de carnes ou de miudezas; 
torresmos ....................................................................................  -  

2301.20.00  - Farinhas, pós e pellets, de peixes ou crustáceos, de 
moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ...................  -  

2302  Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, de 
peneiração, moagem ou de outros tratamentos de cereais ou 
de leguminosas:  

2302.10  - De milho:  
2302.10.10  - - De teor de amido inferior ou igual a 35%, em peso.....................  -  
2302.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2302.30  - De trigo:  
2302.30.10  - - De teor de amido inferior ou igual a 28%, em peso, e em que a 

proporção de produto que passa através de uma peneira com 
abertura de malha de 0,2 mm não exceda 10%, em peso, ou, 
no caso contrário, em que o produto que passa através da 
peneira tenha um teor de cinzas, calculado sobre a matéria 
seca, igual ou superior a 1,5%, em peso ...................................  -  

2302.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2302.40  - De outros cereais:  

- - De arroz:
2302.40.02  - - - De teor de amido inferior ou igual a 35%, em peso ...................  -   
2302.40.08  - - - Outros ........................................................................................  -   

- - Outros: 
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2302.40.10  - - - De teor de amido inferior ou igual a 28%, em peso, e em que 
a proporção de produto que passa através de uma peneira 
com abertura de malha de 0,2 mm não exceda 10%, em peso, 
ou, no caso contrário, em que o produto que passa através da 
peneira tenha um teor de cinzas, calculado sobre a matéria 
seca, igual ou superior a 1,5%, em peso ...................................  -  

2302.40.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2302.50.00  - De leguminosas ...........................................................................  -  

2303 Resíduos da fabricação do amido e resíduos semelhantes, 
polpas de beterraba, bagaços de cana- de- açúcar e outros 
desperdícios da indústria do açúcar, borras e desperdícios 
da indústria da cerveja e das destilarias, mesmo em pellets:  

2303.10  - Resíduos da fabricação do amido e resíduos semelhantes:  
- - Resíduos da fabricação do amido de milho (exceto águas de 

maceração concentradas) de teor em proteínas, calculado 
sobre a matéria seca:  

2303.10.11  - - - Superior a 40%, em peso ..........................................................  -  
2303.10.19  - - - Inferior ou igual a 40%, em peso ...............................................  -  
2303.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2303.20  - Polpas de beterraba, bagaço de cana- de- açúcar e outros 

desperdícios da indústria do açúcar:  
2303.20.10 - - Polpas de beterraba.....................................................................  -  
2303.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2303.30.00  - Borras e desperdícios da indústria da cerveja e das 

destilarias ....................................................................................  -  
2304.00.00  Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em 

pellets, da extração do óleo de soja ............................................  -  
2305.00.00  Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em 

pellets, da extração do óleo de amendoim .................................  -  

2306  Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em 
pellets, da extração de gorduras ou óleos vegetais, exceto  
os das posições 2304 e 2305:  

2306.10.00 - De sementes de algodão ............................................................  -  
2306.20.00  - De sementes de linho (linhaça) ..................................................  -   
2306.30.00  - De sementes de girassol ............................................................  -  

- De sementes de nabo silvestre ou de colza: 
2306.41.00 - - Com baixo teor de ácido erúcico .............................................  -  
2306.49.00 - - Outros .........................................................................................  - 
2306.50.00  - De coco ou de copra ...................................................................  -  
2306.60.00  - De nozes ou de amêndoa de palma (palmiste) .........................  -   
2306.90  - Outros:
2306.90.05 - - De gérmen de milho ....................................................................  -  

- - Outros:
- - - Bagaço de azeitona e outros resíduos da extração do azeite 

de oliveira:  
2306.90.11  - - - - De teor, em peso, de azeite de oliveira inferior ou igual a 3% .  -  
2306.90.19  - - - - De teor, em peso, de azeite de oliveira, superior a 3% ............  -  
2306.90.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

2307.00  Borras de vinho; tártaro em bruto:  

- Borras de vinho:  
2307.00.11  - - De teor alcoólico total inferior ou igual a 7,9% e de teor de 

matéria seca igual ou superior a 25%, em peso ........................  -  
2307.00.19  - - Outras ..........................................................................................  -  
2307.00.90  - Tártaro em bruto ............................................................................  -  
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2308.00  Matérias vegetais e desperdícios vegetais, resíduos e 
subprodutos vegetais, mesmo em pellets, dos tipos 
utilizados na alimentação de animais, não especificados nem 
compreendidos noutras posições:  

- Bagaço de uvas: 
2308.00.11  - - De teor alcoólico total inferior ou igual a 4,3 % e de teor de 

matéria seca igual ou superior a 40 %, em peso .......................  -  
2308.00.19  - - Outros ..........................................................................................  -  
2308.00.40  - Bolotas de carvalho e castanhas da Índia; bagaços de frutas, 

exceto de uvas ..............................................................................  -  
2308.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

2309  Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais:  

2309.10 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda 
a retalho:  

- - Que contenham amido ou fécula, glicose ou xarope de glicose, 
maltodextrina ou xarope de maltodextrina, classificáveis pelas 
subposições 1702.30.50, 1702.30.90, 1702.40.90, 1702.90.50 
e 2106.90.55, ou produtos lácteos:  

- - - Que contenham amido ou fécula, glicose ou maltodextrina, 
xarope de glicose ou xarope de maltodextrina:  

- - - - Que não contenham nem amido nem fécula ou de teor, em 
peso, destas matérias inferior ou igual a 10%:  

2309.10.11  - - - - - Que não contenham produtos lácteos ou de teor, em peso, 
destes produtos inferior a 10% .............................................  -  

2309.10.13  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
10%, mas inferior a 50% .......................................................  -  

2309.10.15  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
50%, mas inferior a 75% .......................................................  -  

2309.10.19  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
75% .......................................................................................  -  

- - - - De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 10%, 
mas inferior ou igual a 30%:  

2309.10.31  - - - - - Que não contenham produtos lácteos ou de teor, em peso, 
destes produtos inferior a 10% .............................................  -  

2309.10.33  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
10%, mas inferior a 50% .......................................................  -  

2309.10.39  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
50% .......................................................................................  -  

- - - - De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 30%:  
2309.10.51  - - - - - Que não contenham produtos lácteos ou de teor, em peso, 

destes produtos inferior a 10% .............................................  -  
2309.10.53  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 

10%, mas inferior a 50% .......................................................  -  
2309.10.59  - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 

50% .......................................................................................  -  
2309.10.70  - - - Que não contenham amido, fécula, glicose ou xarope de 

glicose, maltodextrina ou xarope de maltodextrina, mas que 
contenham produtos lácteos ......................................................  -  

2309.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2309.90  - Outras:  
2309.90.10  - - Produtos denominados "solúveis" de peixe ou de mamíferos 

marinhos ....................................................................................  -  
2309.90.20 - - Produtos referidos na Nota complementar nº 5 do presente 

Capítulo ......................................................................................  - 
- - Outras, incluindo as pré-misturas: 
- - - Que contenham amido ou fécula, glicose ou xarope de 

glicose, maltodextrina ou xarope de maltodextrina, 
classificáveis pelas subposições 1702.30.51 a 1702.30.99, 
1702.40.90, 1702.90.50 e 2106.90.55, ou produtos lácteos:  
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 - - - - Que contenham amido ou fécula, glicose ou maltodextrina, 
xarope de glicose ou xarope de maltodextrina:  

 - - - - - Que não contenham nem amido nem fécula ou de teor, em 
peso, destas matérias inferior ou igual a 10%:  

2309.90.31  - - - - - - Que não contenham produtos lácteos ou de teor, em peso, 
destes produtos inferior a 10% .............................................  -  

2309.90.33  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
10%, mas inferior a 50% .......................................................  -  

2309.90.35  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
50%, mas inferior a 75% .......................................................  -  

2309.90.39  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
75% .......................................................................................  -  

 - - - - - De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 10%, 
mas inferior ou igual a 30%:  

2309.90.41  - - - - - - Que não contenham produtos lácteos ou de teor, em peso, 
destes produtos inferior a 10% .............................................  -  

2309.90.43  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
10%, mas inferior a 50% .......................................................  -  

2309.90.49  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 
50% .......................................................................................  -  

 - - - - - De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 30%:  
2309.90.51  - - - - - - Que não contenham produtos lácteos ou de teor, em peso, 

destes produtos inferior 10% ................................................  -  
2309.90.53  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 

10%, mas inferior a 50% .......................................................  -  
2309.90.59  - - - - - - De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 

50% .......................................................................................  -  
2309.90.70  - - - - Que não contenham amido, fécula, glicose ou xarope de 

glicose, maltodextrina ou xarope de maltodextrina, mas que 
contenham produtos lácteos ...................................................  -  

 - - - Outras:  
2309.90.91  - - - - Polpas de beterraba, melaçadas..............................................  -  
2309.90.96 - - - - Outras .......................................................................................  -  
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CAPÍTULO 24 

TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS 

Nota 

1. O presente Capítulo não compreende os cigarros medicamentosos (Capítulo 30). 

Nota de subposição 

1. Na aceção da subposição 2403 11, a expressão “tabaco para cachimbo de água (narguilé)” refere-se 
ao tabaco próprio para  ser fumado num cachimbo de água (narguilé) e que consiste numa mistura de 
tabaco e de glicerol, mesmo que contenha óleos e extratos aromáticos, melaços ou açúcar e mesmo 
aromatizado com frutas. Todavia, os produtos para serem fumados num cachimbo de  água 
(narguilé), que não contenham tabaco, estão excluídos da presente subposição.  
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2401  Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco:  

2401.10  - Tabaco não destalado:  
2401.10.35  - - Tabaco light air cured ................................................................  -   
2401.10.60  - - Tabaco sun cured do tipo oriental ..............................................  -  
2401.10.70  - - Tabaco dark air cured ................................................................  -  
2401.10.85  - - Tabaco flue cured .......................................................................  -   
2401.10.95  - - Outro ............................................................................................  -   
2401.20  - Tabaco total ou parcialmente destalado: 
2401.20.35  - - Tabaco light air cured ................................................................  -   
2401.20.60  - - Tabaco sun cured do tipo oriental ..............................................  -  
2401.20.70  - - Tabaco dark air cured ................................................................  -  
2401.20.85  - - Tabaco flue cured .......................................................................  -   
2401.20.95  - - Outro ............................................................................................  -   
2401.30.00  - Desperdícios de tabaco ..............................................................  -  

2402  Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus 
sucedâneos:  

2402.10.00  - Charutos e cigarrilhas, que contenham tabaco .......................  1 000 p/st 
2402.20  - Cigarros que contenham tabaco: 
2402.20.10  - - Que contenham cravo da índia ....................................................  1 000 p/st 
2402.20.90  - - Outros ..........................................................................................  1 000 p/st 
2402.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2403  Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manu-
faturados; tabaco "homogeneizado "ou" reconstituído";  
extratos e molhos de tabaco:  

- Tabaco para fumar, mesmo que contenha sucedâneos de 
tabaco, em qualquer proporção:   

2403.11.00  - - Tabaco para cachimbo de água (narguilé) mencionado na 
Nota 1 de subposição do presente Capítulo ..............................  -   

2403.19  - - Outros: 
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2403.19.10  - - - Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 
500 g ..........................................................................................  -   

2403.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -   
- Outros: 

2403.91.00  - - Tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído" ........................  -  
2403.99  - - Outros: 
2403.99.10  - - - Tabaco para mascar e rapé .......................................................  -  
2403.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
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SECÇÃO V 

PRODUTOS MINERAIS 

CAPÍTULO 25 

SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO 

Notas 

1. Salvo disposições em contrário e sob reserva da Nota 4 abaixo apenas se incluem nas posições do 
presente Capítulo os produtos em estado bruto ou os produtos lavados (mesmo por meio de 
substâncias químicas que eliminem as impurezas sem modificarem a estrutura do produto), partidos 
(quebrados), triturados, pulverizados, submetidos a levigação, crivados, peneirados, enriquecidos por 
flotação, separação magnética ou outros processos mecânicos ou físicos (exceto cristalização). Não 
estão, porém, incluídos os produtos ustulados, calcinados, resultantes de uma mistura ou que tenham 
recebido tratamento mais adiantado do que os indicados em cada uma das posições. 

 Os produtos do presente Capítulo podem estar adicionados de uma substância antipoeira, desde que 
essa adição não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua 
aplicação geral. 

2. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  o enxofre sublimado, precipitado e o coloidal (posição 2802);  

 b)  as terras corantes que contenham, em peso, 70% ou mais de ferro combinado, expresso em 
Fe2O3 (posição 2821);  

 c)  os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30;  

 d)  os produtos de perfumaria ou de toucador preparados e as preparações cosméticas (Capítulo 33);  

 e)  as pedras para calcetar, lancis ou placas (lages) (posição 6801); os cubos, pastilhas e artigos 
semelhantes, para mosaicos (posição 6802); as ardósias para telhados ou para revestimento de 
construções (posição 6803);  

 f)  as pedras preciosas e semipreciosas (posições 7102 ou 7103);  

 g)  os cristais cultivados de cloreto de sódio ou de óxido de magnésio (exceto os elementos de ótica) 
de peso unitário igual ou superior a 2,5 g, da posição 3824; os elementos de ótica de cloreto de 
sódio ou de óxido de magnésio (posição 9001);  

  
 h)  os gizes de bilhar (posição 9504);  

 ij)  os gizes para escrever ou desenhar e os de alfaiate (posição 9609). 
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3. Qualquer produto suscetível de se incluir na posição 2517 e noutra posição deste Capítulo, classifica-
se na posição 2517. 

4. A posição 2530 compreende, entre outros, os seguintes produtos: a vermiculite, a perlite e as clorites, 
não expandidas; as terras corantes, mesmo calcinadas ou misturadas entre  si; os óxidos de ferro 
micáceos naturais; a espuma do mar natural, mesmo  em  pedaços polidos; o âmbar amarelo (sucino) 
natural; a espuma do mar e o âmbar reconstituídos, em bolachas, varetas, barras e formas 
semelhantes, simplesmente moldados; o azeviche;  o  carbonato  de  estrôncio (estroncianite),  
mesmo calcinado, exceto o óxido de estrôncio; os resíduos e fragmentos de cerâmica e os pedaços 
de tijolo e os blocos de betão partidos (quebrados).  
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2501.00  Sal (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto 
de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados 
de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem 
uma boa fluídez; água do mar:  

2501.00.10  - Água do mar e águas- mães de salinas ........................................  -  
 - Sal (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de 

sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de 
agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma 
boa fluídez:  

2501.00.31  - - Destinados à transformação química (separação Na de Cl) 
para fabricação de outros produtos ...........................................  -  

- - Outros:  
2501.00.51  - - - Desnaturados ou destinados a outros usos industriais 

(incluindo a refinação), exceto à conservação ou à preparação 
de produtos destinados à alimentação humana ou animal ........  -  

- - - Outros:  
2501.00.91  - - - - Sal próprio para alimentação humana .....................................  -  
2501.00.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  
2502.00.00  Pirites de ferro não ustuladas ......................................................  -  

2503.00  Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o 
precipitado e o coloidal: 

2503.00.10  - Enxofre em bruto e enxofre não refinado ......................................  -  
2503.00.90  - Outro ..............................................................................................  -  

2504  Grafite natural:  

2504.10.00  - Em pó ou em escamas ................................................................  -  
2504.90.00  - Outra .............................................................................................  -  

2505  Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas, exceto 
areias metalíferas do Capítulo 26:  

2505.10.00  - Areias siliciosas e areias quartzosas ........................................  -  
2505.90.00  - Outras areias ................................................................................  -  

2506  Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular:  

2506.10.00  - Quartzo .........................................................................................  -  
2506.20.00 - Quartzites .....................................................................................  -  
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2507.00  Caulino (caulim) e outras argilas caulínicas, mesmo 
calcinados:  

2507.00.20  - Caulino...........................................................................................  -  
2507.00.80  - Outras argilas caulínicas ...............................................................  -  

2508  Outras argilas (exceto argilas expandidas da posição 6806), 
andaluzite, cianite, silimanite, mesmo calcinadas; mulita; 
barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas:  

2508.10.00 - Bentonite ......................................................................................  -  
2508.30.00  - Argilas refractárias ......................................................................  -  
2508.40.00  - Outras argilas ..............................................................................  -  
2508.50.00  - Andaluzite, cianite e silimanite ..................................................  -  
2508.60.00  - Mulita ............................................................................................  -  
2508.70.00  - Barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas ........  - 
2509.00.00  Cré ..................................................................................................  -  

2510  Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos 
naturais e cré fosfatado:  

2510.10.00  - Não moídos ..................................................................................  -  
2510.20.00  - Moídos ..........................................................................................  -  

2511  Sulfato de bário natural (baritina); carbonato de bário natural 
(witherite), mesmo calcinado, exceto o óxido de bário da 
posição 28.16:  

2511.10.00  - Sulfato de bário natural (baritina) ..............................................  -  
2511.20.00  - Carbonato de bário natural (witherite) ......................................  -  
2512.00.00  Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo: Kieselguhr,

tripolite, diatomite) e outras terras siliciosas análogas de 
densidade aparente não superior a 1, mesmo calcinadas ........  -  

2513  Pedra- pomes; esmeril; corindo natural, granada natural e 
outros abrasivos naturais, mesmo tratados termicamente:  

2513.10.00 - Pedra- pomes ...............................................................................  -   
2513.20.00 - Esmeril, corindo natural, granada natural e outros abrasivos 

naturais ........................................................................................  - 
2514.00.00  Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à 

serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma 
quadrada ou retangular ................................................................  -  

2515  Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras 
calcárias de cantaria ou de construção, de densidade 
aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo 
desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular:  

- Mármores e travertinos:  
2515.11.00  - - Em bruto ou desbastados .........................................................  -  
2515.12.00  - - Simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em 

blocos ou placas de forma quadrada ou retangular ............  -  
2515.20.00  - Granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de 

construção; alabastro ................................................................  -  

2516  Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular:  
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- Granito:  
2516.11.00  - - Em bruto ou desbastado ...........................................................  -  
2516.12.00  - - Simplesmente cortado à serra ou por outro meio, em 

blocos ou placas de forma quadrada ou retangular ............  - 
2516.20.00 - Arenito ..........................................................................................  -   
2516.90.00 - Outras pedras de cantaria ou de construção ........................... -  

2517  Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente 
usados em betão ou para empedramento de estradas, vias- 
férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo 
tratados termicamente; macadame de escórias de altos- 
fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais 
semelhantes, mesmo que contenham matérias incluindo na 
primeira parte do texto desta posição; tarmacadame; 
grânulos, lascas e pós, das pedras das posições 2515 ou 
2516, mesmo tratados termicamente:  

2517.10  - Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente 
usados em betão ou para empedramento de estradas, de 
vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, 
mesmo tratados termicamente: 

2517.10.10  - - Calhaus, cascalho, sílex e seixos rolados ...................................  -  
2517.10.20  - - Dolomite e pedras calcárias, britadas ..........................................  -  
2517.10.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
2517.20.00  - Macadame de escórias de altos-fornos, de outras escórias 

ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo que 
contenham matérias incluindo na subposição 2517.10 .........  -  

2517.30.00  - Tarmacadame ..............................................................................  -  
- Grânulos, lascas e pós, das pedras das posições 25.5 ou 2516, 

mesmo tratados termicamente:  
2517.41.00  - - De mármore ................................................................................  -  
2517.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  

2518  Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a 
dolomite desbastada ou simplesmente cortada à serra ou 
por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou 
retangular; aglomerados de dolomite: 

2518.10.00  - Dolomite não calcinada nem sinterizada, denominada 
"crua" ...........................................................................................  -  

2518.20.00  - Dolomite calcinada ou sinterizada ............................................  -  
2518.30.00  - Aglomerados de dolomite ..........................................................  -  

2519  Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia 
electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), 
mesmo que contenham pequenas quantidades de outros 
óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de 
magnésio, mesmo puro:  

2519.10.00  - Carbonato de magnésio natural (magnesite)  ..........................  -  
2519.90  - Outros: 
2519.90.10  - - Óxido de magnésio, exceto o carbonato de magnésio 

(magnesite) calcinado ................................................................  -  
2519.90.30  - - Magnésio calcinada a fundo (sinterizada)  ..................................  -  
2519.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2520  Gipsite; anidrite; gesso, mesmo corado ou adicionado de 
pequenas quantidades de aceleradores ou de retardadores:  

2520.10.00  - Gipsite; anidrite ...........................................................................  -  
2520.20.00  - Gesso ............................................................................................  - 
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2521.00.00  Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou 
de cimento .....................................................................................  -  

2522  Cal viva, cal apagada e cal hidráulica, com exclusão do 
óxido e do hidróxido de cálcio da posição 2825:  

2522.10.00  - Cal viva .........................................................................................  -  
2522.20.00  - Cal apagada .................................................................................  -  
2522.30.00  - Cal hidráulica ...............................................................................  -  

2523  Cimentos hidráulicos (incluindo os cimentos não 
pulverizados, denominados "clinkers"), mesmo corados:  

2523.10.00  - Cimentos não pulverizados, denominados "clinkers" ............  -  
 - Cimentos Portland:  
2523.21.00  - - Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente ..............  -  
2523.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2523.30.00  - Cimentos aluminosos .................................................................  -  
2523.90.00  - Outros cimentos hidráulicos ......................................................  -   

2524  Amianto:

2524.10.00  - Crocidolite ....................................................................................  -   
2524.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

2525  Mica, incluindo a mica clivada em lamelas irregulares 
(splittings); desperdícios de mica:  

2525.10.00  - Mica em bruto ou clivada em folhas ou lamelas irregulares 
(splittings) ...................................................................................  -   

2525.20.00  - Mica em pó ...................................................................................  -  
2525.30.00  - Desperdícios de mica ..................................................................  -  

2526  Esteatite natural, mesmo desbastada ou simplesmente 
cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular; talco:  

2526.10.00  - Não triturados nem em pó ..........................................................  -  
2526.20.00  - Triturados ou em pó ....................................................................  -  
2528.00.00  Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), 

exceto boratos extraídos de salmouras naturais; ácido 
bórico natural com um teor máximo de 85% de H3BO3, em 
produto seco:  

2529  Feldspato; leucite; nefelina e nefelina- sienite; espatoflúor:  

2529.10.00  - Feldspato ......................................................................................  -  
 - Espatoflúor:  
2529.21.00  - - Que contenha, em peso, 97% ou menos de fluoreto de 

cálcio .........................................................................................  -  
2529.22.00  - - Que contenha, em peso, mais de 97% de fluoreto de cálcio  -  
2529.30.00  - Leucite; nefelina e nefelina- sienite ...........................................  -  

2530  Matérias minerais não especificadas nem compreendidas 
noutras posições:  

2530.10.00  - Vermiculite, perlite e clorites, não expandidas ........................  -  
2530.20.00  - Quieserite, epsomite (sulfatos de magnésio naturais)  ...........  -  
2530.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 26 

MINÉRIOS, ESCÓRIAS E CINZAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as escórias de altos-fornos e os desperdícios industriais semelhantes, preparados sob a forma de 
macadame (posição 2517);  

 b)  o carbonato de magnésio natural (magnesite), mesmo calcinado (posição 2519);  

 c) as borras (lamas) provenientes dos reservatórios de armazenagem dos óleos de petróleo, 
constituídas principalmente por óleos deste tipo (posição 2710);  

 d)  as escórias de desfosforação do Capítulo 31;  

 e)  as lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias, de rocha e as lãs minerais semelhantes 
(posição 6806);  

 f)  os desperdícios e resíduos, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais 
preciosos; os outros desperdícios e resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de 
metais preciosos do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de metais preciosos 
(posição 7112);    

 g)  os mates de cobre, de níquel e de cobalto, obtidos por fusão dos minérios (Secção XV). 

2. Na aceção das posições 2601 a 2617, consideram- se “minérios”, os minérios das espécies 
mineralógicas efetivamente utilizados em metalurgia, para a extração de mercúrio, dos metais da 
posição 2844 ou dos metais das Secções XIV ou XV, mesmo que se destinem a fins não 
metalúrgicos, mas desde que não tenham sido submetidos a preparações diferentes das 
normalmente reservadas aos minérios da indústria metalúrgica. 

3. A posição 2620 apenas compreende: 

 a) As escórias, as cinzas e os resíduos dos tipos utilizados na indústria para extração de metais ou 
fabricação de compostos metálicos, com exclusão das cinzas e resíduos provenientes da 
incineração de lixos municipais (posição 2621);  

 b) As escórias, as cinzas e os resíduos que contenham arsénio, mesmo que contenham metais, dos 
tipos utilizados para a extração do arsénio ou dos metais ou para a fabricação dos seus compostos 
químicos.  

Notas de subposições 

1. Na aceção da subposição 2620 21, consideram-se “borras (lamas) de gasolina que contenham 
chumbo e borras (lamas) de compostos antidetonantes que contenham chumbo” as borras (lamas) 
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provenientes dos reservatórios de armazenagem de gasolina que contenham chumbo e dos 
compostos antidetonantes que contenham chumbo (por exemplo, tetraetilo de chumbo), constituídas 
essencialmente de chumbo, de compostos de chumbo e de óxido de ferro.   

2. As escórias, as cinzas e os resíduos que contenham arsénio, mercúrio, tálio ou suas misturas, dos 
tipos utilizados para extração de arsénio ou desses metais ou para a fabricação dos seus compostos 
químicos, são classificados na subposição 2620.20.   

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

2601  Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as pirites 
de ferro ustuladas (cinzas de pirites):  

 - Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as pirites de ferro 
ustuladas (cinzas de pirites):  

2601.11.00  - - Não aglomerados .......................................................................  -  
2601.12.00  - - Aglomerados ..............................................................................  -  
2601.20.00 - Pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) ............................  -  
2602.00.00  Minérios de manganés e seus concentrados, incluindo os 

minérios de manganés ferruginosos e seus concentrados de 
teor em manganés de 20% ou mais, em peso, sobre o 
produto seco..................................................................................  -  

2603.00.00  Minérios de cobre e seus concentrados .....................................  -  
2604.00.00  Minérios de níquel e seus concentrados ....................................  -  
2605.00.00  Minérios de cobalto e seus concentrados..................................  -  
2606.00.00  Minérios de alumínio e seus concentrados................................  -  
2607.00.00  Minérios de chumbo e seus concentrados ................................  -  
2608.00.00  Minérios de zinco e seus concentrados .....................................  -  
2609.00.00  Minérios de estanho e seus concentrados.................................  -  
2610.00.00  Minérios de crómio e seus concentrados ..................................  -  
2611.00.00  Minérios de tungsténio  (volfrâmio) e seus concentrados .......  -  

2612  Minérios de urânio ou de tório, e seus concentrados:  

2612.10  - Minérios de urânio e seus concentrados:  
2612.10.10  - - Minérios de urânio e pecheblenda, de teor de urânio superior a 

5%, em peso (Euratom) .............................................................  -  
2612.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2612.20  - Minérios de tório e seus concentrados:  
2612.20.10  - - Monasite;  uranotorianite e outros minérios de tório, de teor de 

tório superior a 20%, em peso (Euratom)  .................................  -  
2612.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2613  Minérios de molibdénio e seus concentrados:  

2613.10.00  - Ustulados .....................................................................................  -  
2613.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2614.00.00  Minérios de titânio e seus concentrados....................................  -  

2615  Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus 
concentrados:  

2615.10.00  - Minérios de zircónio e seus concentrados ...............................  -  
2615.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

2616  Minérios de metais preciosos e seus concentrados:  

2616.10.00  - Minérios de prata e seus concentrados ....................................  -  



CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.
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2616.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2617  Outros minérios e seus concentrados:  

2617.10.00  - Minérios de antimónio e seus concentrados ...........................  -  
2617.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
2618.00.00  Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) 

proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou  aço .......  -  

2619.00  Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros 
desperdícios da fabricação do ferro fundido,  ferro ou aço: 

2619.00.20  - Desperdícios próprios para a recuperação do ferro ou do 
manganés .....................................................................................  -  

2619.00.90  - Outros ............................................................................................  -   

2620  Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da 
fabricação  do ferro fundido, ferro ou aço), que contenham 
metais, arsénio ou os seus compostos: 

- Que contenham principalmente zinco:  
2620.11.00  - - Mates de galvanização ..............................................................  -  
2620.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Que contenham principalmente chumbo: 
2620.21.00  - - Borras (lamas) de gasolina que contenham chumbo e 

borras (lamas) de compostos antidetonantes que 
contenham chumbo .................................................................  -  

2620.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2620.30.00  - Que contenham principalmente cobre ......................................  -  
2620.40.00  - Que contenham principalmente alumínio .................................  -  
2620.60.00  - Que contenham arsénio, mercúrio, tálio ou suas misturas, 

dos tipos utilizados para extração de arsénio ou destes 
metais ou para a fabricação dos seus compostos químicos.  -  

- Outros:
2620.91.00 - - Que contenham antimónio, berílio, cádmio, crómio ou suas 

misturas .............................................................................................  -

2620.99 - - Outros:
2620.99.10  - - - Que contenham principalmente níquel ......................................  -  
2620.99.20 - - - Que contenham principalmente nióbio ou tântalo ......................  -  
2620.99.40 - - - Que contenham principalmente estanho ...................................  -  
2620.99.60  - - - Que contenham principalmente titânio ......................................  -  
2620.99.95 - - - Outros ........................................................................................  -  

2621  Outras escórias e cinzas, incluindo as cinzas de algas; 
cinzas e resíduos provenientes da incineração de lixos 
municipais: 

2621.10.00  - Cinzas e resíduos provenientes da incineração de lixos 
municipais ...................................................................................  -  

2621.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 27 

COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DA SUA 
DESTILAÇÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente; esta exclusão 
não se aplica ao metano nem ao propano puros, que se classificam na posição 2712;  

 b)  os medicamentos incluídos nas posições 3003 ou 3004;  

 c)  as misturas de hidrocarbonetos não saturados das posições 3301, 3302 ou 3805. 

2.  A expressão “óleos de petróleo ou de minerais betuminosos”, empregada no texto da posição 2710, 
aplica- se, não só aos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, mas também aos óleos 
análogos, bem como aos constituídos principalmente por misturas de hidrocarbonetos não saturados 
nos quais os constituintes não aromáticos predominem em peso, relativamente aos constituintes 
aromáticos, seja qual for o processo de obtenção. 

 Todavia, a expressão não se aplica às poliolefinas sintéticas líquidas que destilem uma fração inferior 
a 60%, em volume, a 300o C e à pressão de 1013 milibares, por aplicação de um método de 
destilação a baixa pressão (Capítulo 39). 

3. Na aceção da posição 2710, consideram-se “resíduos de óleos” os resíduos que contenham 
principalmente óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (tais como descritos na nota 2 do 
presente Capítulo), misturados ou não com água. Estes resíduos compreendem principalmente: 

a) os óleos impróprios para a sua utilização inicial (por exemplo, óleos lubrificantes usados, óleos 
hidráulicos usados, óleos usados para transformadores); 

b) as borras (lamas) de óleos provenientes de reservatórios de produtos petrolíferos, constituídas 
principalmente por óleos deste tipo e uma alta concentração de aditivos (por exemplo, produtos 
químicos) utilizados na fabricação dos produtos primários; 

c) os óleos apresentados na forma de emulsões em água ou de misturas com água, tais como os 
resultantes do transbordamento ou da lavagem de cisternas e de reservatórios de armazenagem 
ou da utilização de óleos de corte nas operações de fabricação.  
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Notas de subposições 

1.  Na aceção da subposição 2701 11, considera- se “antracite” uma hulha de teor limite em matérias 
voláteis (calculado sobre o produto seco, sem matérias minerais) não superior a 14%. 

2.  Na aceção da subposição 2701 12, considera- se “hulha betuminosa” uma hulha de teor limite em 
matérias voláteis (calculado sobre o produto seco, sem matérias minerais) superior a 14% e cujo valor 
calorífico limite (calculado sobre o produto húmido, sem matérias minerais) seja igual ou superior a 
5833 kcal/kg. 

3.  Na aceção das subposições 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 40,consideram-se “ benzol 
(benzeno) ”, “ toluol (tolueno) ”, “ xilol (xilenos)” e “ naftaleno ” os produtos que contenham,  
respetivamente,  mais de 50%, em peso, de benzeno, tolueno, xilenos e de naftaleno.    

4. Na aceção da subposição 2710 12 “óleos leves e preparações” são aqueles que destilam, incluindo as 
perdas, uma fração igual ou superior a 90%, em volume, a 210 °C, segundo o método ASTM D 86 . 

5.  Na aceção das subposições da posição 2710, o termo “biodiesel” designa os ésteres monoalquílicos 
de ácidos gordos, dos tipos utilizados como carburante ou combustível, derivados de gorduras e óleos 
animais ou vegetais, mesmo usados. 

Notas complementares 

1. Na aceção da subposição 2707 99 80, consideram-se “fenois” os produtos que contenham, mais de 
50%, em peso, de fenóis.   

2.  Para aplicação da posição 2710, consideram- se como:  

 a)  “Essências especiais” (subposições 2710 12 21 e 2710 12 25), os óleos leves definidos na nota de 
subposição 4 deste Capítulo, que não contenham preparados antidetonantes e cuja variação de 
temperatura entre os pontos de destilação de 5% e 90%, em volume, compreendendo as perdas, 
for inferior ou igual a 60o C;  

 b)  “White- spirit” (subposição 2710 12 21), as essências especiais definidas na alínea a), cujo ponto 
de inflamação seja superior a 21o C, segundo o método EN ISO 13736;  

 c)  “Óleos médios” (subposições 2710 19 11 a 2710 19 29), os óleos e preparados que destilem, em 
volume, compreendendo as perdas, menos de 90% à temperatura de 210oC, e 65% ou mais à 
temperatura de 250o C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86);  

 d)  “Óleos pesados” (subposições 2710 19 31 a 2710 19 99 e 2710 20 11 a 2710 20 90), os óleos e 
preparados que destilem, em volume, compreendendo as perdas, menos de 65% à temperatura de 
250oC, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86) ou relativamente aos 
quais a percentagem de destilação, à temperatura de 250o C, não se possa determinar por esse 
método; 

 e)  “Gasóleo” (subposições 2710 19 31 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19), os óleos pesados 
definidos na alínea d), que destilem, em volume, compreendendo as perdas, 85% ou mais à 
temperatura de 350o C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86);  

 f)  “Fuelóleos” (subposições 2710 19 51 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39), os óleos pesados, 
definidos na alínea d), com exclusão do gasóleo, definido na alínea e), que apresentem 
relativamente à sua cor diluída C, uma viscosidade V:  

  -   quer inferior ou igual aos valores da linha I do quadro seguinte, se o teor em cinzas sulfatadas 
for inferior a 1%, segundo o método ISO 3987, e o índice de saponificação for inferior a 4, 
segundo o método ISO 6293-1 ou ISO 6293-2,  

  -   quer superior aos valores da linha II, se o ponto de fluidez (fluxão) for igual ou superior a 10o C, 
segundo o método ISO 3016,  

  -   quer compreendida entre os valores das linhas I e II ou igual aos valores da linha II, se 
destilarem 25% ou mais, em volume, à temperatura de 300o C, segundo o método ISO 3405 
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(equivalente ao método ASTM D 86), ou, quando destilarem menos de 25%, em volume, à 
temperatura de 300o C, se o seu ponto de fluidez (fluxão) for superior a menos 10o C, segundo 
o método ISO 3016. Estas disposições aplicam- se apenas aos óleos que apresentem uma cor 
diluída C inferior a 2. 

Quadro de correspondência cor diluída C/viscosidade V 

Cor C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Viscosidade 
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 

V 
II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 

Cor C 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Viscosidade 
I 71,1 119 200 335 562 943 1 580 

V 
II 71,1 119 200 335 562 943 1 580 

Cor C 7,5 ou mais 

Viscosidade 
I 2 650 

V 
II 2 650 

Por “viscosidade V”, deve entender- se a viscosidade cinemática à temperatura de 50o C, expressa em 
10- 6m2s- 1 (centistokes), segundo o método EN ISO 3104. 

Por “cor diluída C” de um produto, entende- se a cor da solução obtida, juntando a uma unidade de 
volume desse produto, xileno, tolueno ou outro solvente adequado até completar 100 unidades de volume 
e medindo essa cor segundo o método ISO 2049 (equivalente ao método ASTM D 1500). A cor deve 
determinar-se logo após a diluição do produto. 

A cor dos fuelóleos das subposições 2710 19 51 a 2710 19 68  e 2710 20 31 a 2710 20 39 deve ser 
natural. 

Estas subposições não compreendem os óleos pesados definidos na alínea d), relativamente aos quais 
não seja possível determinar:  

 -   quer a percentagem (considerando- se zero como percentagem) de destilação à temperatura de 
250o C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86),  

 -   quer a viscosidade cinemática à temperatura de 50o C, segundo o método EN ISO 3104,  

 -   quer a cor diluída C, segundo o método ISO 2049 (equivalente ao ASTM D 1500). 

 Estes produtos incluem- se nas subposições 2710 19 71 a 2710 19 99 ou 2710 20 90.   
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 g) “que contêm biodiesel” significa que os produtos da subposição 2710 20 têm um teor mínimo de 
biodiesel, ou seja, ésteres  monoalquílicos de ácidos gordos (FAMAE) dos tipos utilizados como 
carburante ou combustível, de 0,5% em volume (determinação segundo o método EN 14078). ∗

3.  Para aplicação da posição 2712, considera- se como “vaselina em bruto” (subposição 2712 10 10), a 
vaselina que apresente uma coloração natural superior a 4,5, segundo o método ISO 2049 
(equivalente ao método ASTM D 1500). 

4.  Para aplicação das subposições 2712 90 31 a 2712 90 39, consideram- se como “produtos em bruto” 
os que apresentem:  

 a)  Um teor de óleos igual ou superior a 3,5, segundo o método ISO 2908, se a viscosidade à 
temperatura de 100o C, for inferior a 9x10- 6m2s- 1  (centistokes), segundo o método EN ISO 3104; 

   
  ou 

 b)  Uma coloração natural superior a 3, segundo o método ISO 2049 (equivalente ao método ASTM D 
1500), se a viscosidade à temperatura de 100o C for igual ou superior a 9x10- 6m2s- 1 (centistokes), 
segundo o método EN ISO 3104. 

5.  Por “tratamento definido”, na aceção das posições 2710, 2711 e 2712, consideram- se as seguintes 
operações:  

 a) Destilação no vácuo;  

 b) Redestilação por um processo de fracionamento muito "apertado";  

 c) Cracking;  

 d) Reforming;  

 e) Extração por meio de solventes seletivos;  

 f) Tratamento compreendendo o conjunto das seguintes operações: tratamento por meio de ácido 
sulfúrico concentrado ou ácido sulfúrico fumante (oleum) ou anidrido sulfúrico; neutralização por 
meio de agentes alcalinos; descoloração e depuração por meio de terra ativa natural, terra ativada, 
carvão ativo ou bauxite;  

 g) Polimerização;  

 h)  Alquilação;  
  
 ij)  Isomerização;  

 k) Dessulfuração, pela ação do hidrogénio, apenas no que respeita a produtos classificáveis pelas 
subposições 2710 19 31 a 2710 19 99, de que resulte uma redução de, pelo menos, 85% do teor 
de enxofre dos produtos tratados (método EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 14596, EN ISO 
24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);  

 l)  Desparafinagem por um processo diferente da simples filtração, apenas no que respeita aos 
produtos classificáveis pela posição 2710;  

 m)Tratamento pelo hidrogénio, diferente da dessulfuração, apenas no que respeita aos produtos 
classificáveis pelas subposições 2710 19 31 a 2710 19 99, no qual o hidrogénio participa 
ativamente numa reação química realizada a uma pressão superior a 20 bar e a uma temperatura 
superior a 250o C, com a intervenção de um catalisador. Os tratamentos de acabamento, pelo 
hidrogénio, dos óleos lubrificantes das subposições 2710 19 71 a 2710 19 99, que se destinem, 
designadamente, a melhorar a sua cor ou a sua estabilidade (por exemplo, hydrofinishing ou 
descoloração) não são, pelo contrário, considerados como tratamentos definidos;  

 n)  Destilação atmosférica, apenas no que respeita aos produtos classificáveis pelas subposições 
2710 19 51 a 2710 19 69, desde que estes produtos destilem, em volume, compreendendo as 
perdas, menos de 30%, à temperatura de 300o C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao 
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médodo ASTM D 86). Se estes produtos destilarem, em volume, compreendendo as perdas, 30% 
ou mais à temperatura de 300o C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao médodo ASTM D 
86), as quantidades de produtos eventualmente obtidos no decurso da destilação atmosférica que 
se classifiquem pelas subposições 2710 11 11 a 2710 11 90 ou 2710 19 11 a 2710 19 29, ficam 
sujeitas aos direitos aduaneiros previstos para as subposições 2710 19 61 a 2710 19 69, 
consoante a espécie e o valor dos produtos trabalhados e tomando por base o peso líquido dos 
produtos obtidos. Esta disposição não se aplica aos produtos obtidos que se destinem a sofrer 
posteriormente um tratamento definido ou uma transformação química mediante um tratamento 
diferente dos definidos, num prazo máximo de seis meses e nas demais condições a determinar 
pelas autoridades competentes;  

o) Tratamento por descargas elétricas de alta frequência, apenas no que respeita aos produtos 
classificáveis pelas subposições 2710 19 71 a 2710 19 99.   

 p) Desolificação por cristalização fracionada, exclusivamente para os produtos da subposição 2712 
90 31. 

 Em caso de uma preparação anterior aos tratamentos supramencionados ser tecnicamente requerida, 
a isenção apenas é aplicável às quantidades de produtos efetivamente submetidos aos tratamentos 
acima definidos e aos quais os referidos produtos são destinados; as perdas eventualmente ocorridas 
no decorrer da preparação prévia são, igualmente, isentas de direitos. 

6.  As quantidades de produtos eventualmente obtidos no decorrer da transformação química ou da 
preparação prévia quando a mesma for tecnicamente requerida, e incluídos nas posições ou 
subposições 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 
31 a 2712 90 99 e 2713 90, são passíveis dos direitos aduaneiros previstos para os produtos 
“destinados a outros usos” segundo a espécie e o valor dos produtos empregados e na base do peso 
líquido dos produtos obtidos. Esta disposição não se aplica àqueles produtos incluídos nas posições 
2710, 2711 e 2712 quando estes se destinarem a sofrer ulteriormente um tratamento definido ou uma 
nova transformação química num prazo máximo de seis meses e nas outras condições a determinar 
pelas autoridades competentes.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

2701  Hulhas; briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis 
sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha:  

 - Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas:  
2701.11.00  - - Antracite .....................................................................................  -   
2701.12  - - Hulha betuminosa:  
2701.12.10  - - - Hulha de coque ..........................................................................  -  
2701.12.90  - - - Outra ..........................................................................................  -  
2701.19.00  - - Outras hulhas  ............................................................................  -  
2701.20.00  - Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos 

semelhantes, obtidos a partir da hulha ....................................  -  

2702  Linhites, mesmo aglomeradas, exceto azeviche:  

2702.10.00  - Linhites, mesmo em pó, mas não aglomeradas .......................  -  
2702.20.00  - Linhites aglomeradas ..................................................................  -  
2703.00.00  Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo 

aglomerada ....................................................................................  -  

2704.00  Coques e semicoques, de hulha, de linhite ou de turfa, 
mesmo aglomerados; carvão de retorta:  

2704.00.10 - Coques e semicoques, de hulha ...................................................  - ∗
2704.00.30  - Coques e semicoques, de linhite ...................................................  -  
2704.00.90  - Outros ............................................................................................  -  
2705.00.00  Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases 

semelhantes, exceto gases de petróleo e outros 
hidrocarbonetos gasosos ............................................................  1 000 m3
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2706.00.00  Alcatrões de hulha, de linhite ou de turfa e outros alcatrões 
minerais, mesmo desidratados ou parcialmente destilados, 
incluindo os alcatrões reconstituídos ........................................  -  

2707  Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos 
alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em 
que os constituintes aromáticos predominem em peso 
relativamente aos constituintes não aromáticos:

2707.10.00  - Benzol (benzeno): .......................................................................  -  
2707.20.00  - Toluol (tolueno): ..........................................................................  -  
2707.30.00  - Xilol (xilenos): ..............................................................................  -  
2707.40.00  - Naftaleno ......................................................................................  -  
2707.50.00 - Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que 

destilem, incluindo as perdas, uma fração igual ou superior 
a 65 %, em volume, a 250 °C, segundo o método ASTM D 
86: .................................................................................................  -  

- Outros:  
2707.91.00  - - Óleos de creosoto .....................................................................  -  
2707.99  - - Outros:  

- - - Óleos brutos:  
2707.99.11  - - - - Óleos leves brutos que destilem 90% ou mais do seu volume 

até 200o C ................................................................................  -  
2707.99.19  - - - - Outros .......................................................................................  -  
2707.99.20  - - - Óleos de topo sulfurados; antraceno .........................................  -   
2707.99.50 - - - Produtos básicos........................................................................  -  
2707.99.80  - - - Fenois ........................................................................................  -   

- - - Outros:  
2707.99.91  - - - - Destinados à fabricação de produtos da posição 2803 ...........  -  
2707.99.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  

2708  Breu e coque de breu obtidos a partir do alcatrão de hulha 
ou de outros alcatrões minerais:  

2708.10.00  - Breu ..............................................................................................  -  
2708.20.00  - Coque de breu .............................................................................  -  

2709.00  Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos:  

2709.00.10  - Condensado de gás natural ..........................................................  -  
2709.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

2710 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos 
brutos; preparações não especificadas nem compreendidas 
noutras posições, que contenham, como constituintes 
básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de 
minerais betuminosos; resíduos de óleos:   

- Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos 
brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas 
noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 
70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os 
resíduos de óleos: 

2710.12 - - Óleos leves e preparações: 
2710.12.11  - - - Destinados a sofrer um tratamento definido ..............................  -   
2710.12.15  - - - Destinados a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 2710. 
1211 ...........................................................................................  -   

- - - Destinados a outros usos: 
- - - - Essências especiais: 

2710.12.21  - - - - - White spirit ............................................................................  -   
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2710.12.25  - - - - - Outras .....................................................................................  -   
- - - - Outros: 
- - - - - Gasolinas para motor: 

2710.12.31  - - - - - - Gasolinas de aviação ............................................................  -   
- - - - - - Outras, de teor de chumbo: 
- - - - - - - Não superior a 0,013 g por l: 

2710.12.41 - - - - - - - - Com índice de octanas (RON) inferior a 95 ......................  1 000 l (1)   

2710.12.45  - - - - - - - - Com índice de octanas (RON) igual ou superior a 95, 
mas inferior a 98 ..............................................................  1 000 l (1)  

2710.12.49  - - - - - - - - Com índice de octanas (RON) igual ou superior a 98 ......  1 000 l (1)   

- - - - - - - Superior a 0,013 g por l:  
2710.12.51  - - - - - - - - Com índice de octanas (RON) inferior a 98 ......................  1 000 l (1)  

2710.12.59  - - - - - - - - Com índice de octanas (RON) igual ou superior a 98 ......  1 000 l (1)   

2710.12.70  - - - - - Carboreactores (jet fuel), tipo gasolina ..................................  -   
2710.12.90  - - - - - Outros óleos leves ..................................................................  -  
2710.19 - - Outros: 

- - - Óleos médios: 
2710.19.11  - - - - Destinados a sofrer um tratamento definido ............................  -  
2710.19.15  - - - - Destinados a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 2710. 
19.11 ........................................................................................  -  

- - - - Destinados a outros usos: 
- - - - - Querosene: 

2710.19.21  - - - - - - Carboreactores (jet fuel) ......................................................  -  
2710.19.25  - - - - - - Outro .....................................................................................  -  
2710.19.29  - - - - - Outros .....................................................................................  -  

- - - Óleos pesados: 
- - - - Gasóleo:  

2710.19.31  - - - - - Destinado a sofrer um tratamento definido ............................  -  
2710.19.35  - - - - - Destinado a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 
2710.19.31 ............................................................................  -  

- - - - - Destinado a outros usos: 
2710.19.43 - - - - - - De teor de enxofre inferior ou igual a 0,001%, em peso ......  -  
2710.19.46 - - - - - - De teor de enxofre superior a 0,001%, mas não superior a 

0,002%, em peso ...............................................................  -  
2710.19.47 - - - - - - De teor de enxofre superior a 0,002%, mas não superior a 

0,1%, em peso ...................................................................  -  
2710.19.48 - - - - - - De teor de enxofre superior a 0,1%, em peso ......................  -  

- - - - Fuelóleos: 
2710.19.51  - - - - - Destinados a sofrer um tratamento definido ..........................  -  
2710.19.55  - - - - - Destinados a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 
2710.19.51 ............................................................................  -  

- - - - - Destinados a outros usos: 
2710.19.62  - - - - - - De teor de enxofre inferior ou igual a 0,1%, em peso ..........  -  
2710.19.64  - - - - - - De teor de enxofre superior a 0,1%, mas não superior a 

1%, em peso .........................................................................  -   
2710.19.68 - - - - - - De teor de enxofre superior a 1%, em peso .........................  -   

- - - - Óleos lubrificantes e outros: 
2710.19.71  - - - - - Destinados a sofrer um tratamento definido ..........................  -   
2710.19.75  - - - - - Destinados a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 
2710.19.71 ............................................................................  -   

- - - - - Destinados a outros usos:  
2710.19.81  - - - - - - Óleos para motores, compressores, turbinas .......................  -   
2710.19.83  - - - - - - Líquidos para transmissões hidráulicas ................................  -   
2710.19.85  - - - - - - Óleos brancos, líquido de parafina .......................................  -   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 (1) Medidos à temperatura de 15o C 
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2710.19.87  - - - - - - Óleos para engrenagens ......................................................  -   
2710.19.91  - - - - - - Óleos para tratamento de metais, óleos desmoldantes, 

óleos anticorrosão .................................................................  -   
2710.19.93  - - - - - - Óleos para isolamento elétrico .............................................  -   
2710.19.99  - - - - - - Outros óleos lubrificantes e outros .......................................  -   
2710.20 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto 

óleos brutos) e preparações não especificadas nem 
compreendidas noutras posições, que contenham, como 
constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de 
petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham 
biodiesel, exceto  os resíduos de óleos:   

- - Gasóleo:  
2710.20.11 - - - De teor de enxofre inferior ou igual a 0,001%, em peso ............  - 
2710.20.15 - - - De teor de enxofre superior a 0,001%, mas não superior a 

0,002%, em peso .......................................................................  - 
2710.20.17 - - - De teor de enxofre superior a 0,002%, mas não superior a 

0,1%, em peso ...........................................................................  - 
2710.20.19 - - - De teor de enxofre superior a 0,1%, em peso ...........................  - 

- - Fuelóleos:  
2710.20.31 - - - De teor de enxofre inferior ou igual a 0,1%, em peso ................  - 
2710.20.35 - - - De teor de enxofre superior a 0,1%, mas não superior a 1%, 

em peso .....................................................................................  - 
2710.20.39 - - - De teor de enxofre superior a 1%, em peso ..............................  - 
2710.20.90 - - Outros óleos ................................................................................  - 

- Resíduos de óleos:  
2710.91.00  - - Que contenham difenilos policlorados (PCB), terfenilos 

policlorados (PCT) ou difenilos polibromados (PBB) ..........  -  
2710.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

2711  Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos:  

 - Liquefeitos:  
2711.11.00  - - Gás natural .................................................................................  TJ 
2711.12  - - Propano:  

- - - Propano de pureza igual ou superior a 99%:  
2711.12.11  - - - - Destinado a ser utilizado como carburante ou como 

combustível .............................................................................  -  
2711.12.19  - - - - Destinado a outros usos ...........................................................  -  

- - - Outro:  
2711.12.91  - - - - Destinado a sofrer um tratamento definido ..............................  -  
2711.12.93  - - - - Destinado a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 
2711.12.91 ...............................................................................  -  

- - - - Destinado a outros usos:  
2711.12.94  - - - - - De pureza superior a 90% mas inferior a 99% .......................  -  
2711.12.97  - - - - - Outros .....................................................................................  -  
2711.13  - - Butanos:  
2711.13.10  - - - Destinados a sofrer um tratamento definido ..............................  -  
2711.13.30  - - - Destinados a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 
2711.13.10 .................................................................................  -  

- - - Destinados a outros usos:  
2711.13.91  - - - - De pureza superior a 90% mas inferior a 95% ........................  -  
2711.13.97  - - - - Outros .......................................................................................  -  
2711.14.00  - - Etileno, propileno, butileno e butadieno .................................  -  
2711.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- No estado gasoso:  
2711.21.00  - - Gás natural .................................................................................  TJ 
2711.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

2712  Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack 

wax, ozocerite, cera de linhite, cera de turfa, outras ceras 
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minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou por 
outros processos, mesmo corados:  

2712.10  - Vaselina:  
2712.10.10  - - Bruta ............................................................................................  -  
2712.10.90  - - Outra ............................................................................................  -  
2712.20  - Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75% de óleo:
2712.20.10 - - Parafina sintética de peso molecular igual ou superior a 460, 

mas não superior a 1560 ...........................................................  - 
2712.20.90 - - Outra ............................................................................................  - 
2712.90  - Outros:  

- - Ozocerite, cera de linhite ou de turfa (produtos naturais):  
2712.90.11  - - - Brutas .........................................................................................  -  
2712.90.19  - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outros:  
- - - Brutos:  

2712.90.31  - - - - Destinados a sofrer um tratamento definido ............................  -  
2712.90.33  - - - - Destinados a sofrer uma transformação química por um 

tratamento diferente dos definidos para a subposição 
2712.90.31 ...............................................................................  -  

2712.90.39  - - - - Destinados a outros usos .........................................................  -  
- - - Outros: 

2712.90.91 - - - - Mistura de 1-alcenos, que contenham, em peso, 80% ou 
mais de 1-alcenos de comprimento de cadeia igual ou 
superior a 24 átomos de carbono, mas não superior a 28 
átomos de carbono ..................................................................  - 

2712.90.99 - - - - Outros .......................................................................................  - 

2713  Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos 
dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos:  

- Coque de petróleo:  
2713.11.00  - - Não calcinado ............................................................................  -  
2713.12.00  - - Calcinado ....................................................................................  -  
2713.20.00  - Betume de petróleo .....................................................................  -  
2713.90  - Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais 

betuminosos:  
2713.90.10  - - Destinados à fabricação de produtos da posição 2803 ...............  -  
2713.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2714  Betumes e asfaltos, naturais; xistos e areias betuminosos; 
asfaltites e rochas esfálticas:  

2714.10.00  - Xistos e areias betuminosos ......................................................  -  
2714.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
2715.00.00  Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume 

naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de 
breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques 
betuminosos e cut-backs) ............................................................  - 

2716.00.00  Energia elétrica ..............................................................................  1 000 Kwh  
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SECÇÃO VI 

PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS 

Notas 

1 A)  Qualquer produto (exceto minérios de metais radioativos) que corresponda às especificações dos 
textos de uma das posições 2844 ou 2845 deverá classificar- se por uma destas posições e não 
por qualquer outra posição da Nomenclatura. 

 B)  Ressalvado o disposto na alínea a) acima, qualquer produto que corresponda às especificações 
dos textos de uma das posições 2843, 2846 ou 2852, deverá classificar- se por uma destas 
posições e não por qualquer outra posição da presente Secção.   

2.  Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, qualquer produto que, em razão da sua apresentação 
em doses ou do seu acondicionamento para venda a retalho, se inclua numa das posições 3004, 
3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, deverá classificar- se por uma 
destas posições e não por qualquer outra posição da Nomenclatura. 

3.  Os produtos apresentados em sortidos compostos de diversos elementos constitutivos distintos, 
classificáveis, no todo ou em parte, pela presente Secção e reconhecíveis como destinados, depois 
de misturados, a constituir um produto das Secções VI ou VII, devem classificar- se na posição 
correspondente a este último produto, desde que esses elementos constitutivos sejam:  

 a)  em razão do seu acondicionamento, nitidamente reconhecíveis como destinados a serem 
utilizados conjuntamente sem prévio reacondicionamento;  

 b)  apresentados ao mesmo tempo;  

 c)  reconhecíveis, dada a sua natureza ou quantidades respetivas, como complementares uns dos 
outros. 
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CAPÍTULO 28 

PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS; COMPOSTOS INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS 
DE METAIS PRECIOSOS, DE ELEMENTOS RADIOATIVOS, DE METAIS DAS 

TERRAS RARAS OU DE ISÓTOPOS 

Notas 

1. Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo compreendem apenas: 
  
 a)  os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química definida apresentados 

isoladamente, mesmo que contenham impurezas;  

 b)  as soluções aquosas dos produtos da alínea a) acima;  

 c)  as outras soluções dos produtos da alínea a) acima, desde que essas soluções constituam um 
modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado exclusivamente por razões de 
segurança ou por necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto 
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;  

 d) os produtos das alíneas a), b), ou c) acima, adicionados de um estabilizante (incluindo um agente 
antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;   

 e)  os produtos das alíneas a), b), c) ou d) acima, adicionados de uma substância antipoeira ou de um 
corante, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que 
essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à 
sua aplicação geral. 

2.  Além das ditionitas e dos sulfoxilatos, estabilizados por matérias orgânicas (posição 2831), dos 
carbonatos e peroxocarbonatos de bases inorgânicas (posição 2836), dos cianetos, oxicianetos e 
cianetos complexos de bases inorgânicas (posição 2837), dos fulminatos, cianatos e tiocianatos de 
bases inorgânicas (posição 2842), dos produtos orgânicos compreendidos nas posições 2843 a 2846 
e 2852 e dos carbonetos (posição 2849), apenas se classificam no presente Capítulo os seguintes 
compostos de carbono:    

 a)  os óxidos de carbono, o cianeto de hidrogénio, os ácidos fulmínico, isociânico, tiociânico e outros 
ácidos cianogénicos simples ou complexos (posição 2811);  

 b)  os oxialogenetos de carbono (posição 2812);  

 c)  o dissulfureto de carbono (posição 2813);  

 d)  os tiocarbonatos, os selenocarbonatos e telurocarbonatos, os selenocianatos e telurocianatos, os 
tetratiocianodiaminocromatos (reineckatos) e outros cianatos complexos de bases inorgânicas 
(posição 2842);  

 e)  o peróxido de hidrogénio, solidificado com ureia (posição 2847), o oxissulfureto de carbono, os 
halogenetos de tiocarbonilo, o cianogénio e seus halogenetos e a cianamida e seus derivados 
metálicos (posição 2853), exceto cianamida cálcica, mesmo pura (Capítulo 31).  

3.  Ressalvadas as disposições da Nota 1 da Secção VI, o presente Capítulo não compreende:  

 a)  o cloreto de sódio e o óxido de magnésio, mesmo puros, e os outros produtos da Secção V;  

 b)  os compostos organo- inorgânicos, exceto os indicados na Nota 2 acima;  

 c)  os produtos indicados nas Notas 2,3, 4 ou 5, do Capítulo 31;  

 d)  os produtos inorgânicos do tipo dos utilizados como luminóforos, da posição 3206; as fritas de  
vidro e outros vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em flocos, da posição 3207;  
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 e)  a grafite artificial (posição 3801), os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos 
extintores ou em granadas ou bombas extintoras da posição 3813; os produtos para apagar tintas 
de escrever, acondicionados em embalagens para venda a retalho, da posição 3824, os cristais 
cultivados (exceto elementos de ótica) de sais halogenados de metais alcalinos ou 
alcalinoterrosos, de peso unitário igual ou superior a 2,5 g, da posição 3824;   

  
 f)  as pedras preciosas ou semipreciosas, as pedras sintéticas ou reconstituídas, os pós de pedras 

preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas (posições 7102 a 7105), bem como os metais 
preciosos e suas ligas, do Capítulo 71;  

 g)  os metais, mesmo puros, as ligas metálicas ou os ceramais (cermets) (incluindo os carbonetos 
metálicos sinterizados, isto é, os carbonetos metálicos sinterizados com um metal)   da Secção XV;  

 h)  os elementos de ótica, por exemplo, os de sais halogenados de metais alcalinos ou 
alcalinoterrosos (posição 9001). 

4.  Os ácidos complexos de constituição química definida, constituídos por um ácido de elementos não- 
metálicos do Subcapítulo II e um ácido que contenha um elemento metálico do Subcapítulo IV, 
classificam- se na posição 2811. 

5. As posições 2826 a 2842 compreendem apenas os sais e peroxossais de metais e os de amónio. 

 Ressalvadas as disposições em contrário, os sais duplos ou complexos classificam- se na posição 
2842. 

6.  A posição 2844 compreende apenas:  

 a)  o tecnécio (número atómico 43), o promécio (número atómico 61), o polónio (número atómico 84) e 
todos os elementos de número atómico superior a 84;  

 b)  os isótopos radioativos naturais ou artificiais (incluindo os de metais preciosos ou de metais 
comuns, das Secções XIV e XV), mesmo misturados entre si;  

 c)  os compostos, inorgânicos ou orgânicos, desses elementos ou isótopos, quer sejam ou não de 
constituição química definida, mesmo misturados entre si;  

 d)  as ligas, as dispersões (incluindo os ceramais (cermets)), os produtos cerâmicos e as misturas 
que contenham esses elementos ou esses isótopos ou os seus compostos inorgânicos ou 
orgânicos e com uma radioatividade específica superior a 74 Bq/g (0,002 µCi/g);  

 e)  os elementos combustíveis (cartuchos) usados (irradiados) de reatores nucleares;  

 f)  os produtos radioativos residuais utilizáveis ou não. 

 Na aceção da presente nota e das posições 2844 e 2845, consideram- se  “isótopos”:  

 -   os nuclídeos isolados, exceto, todavia, os elementos existentes na natureza no estado 
monoisotópico,  

 -   as misturas de isótopos de um mesmo elemento, enriquecidas com um ou mais dos seus isótopos, 
isto é, os elementos cuja composição isotópica natural foi modificada artificialmente. 

7.  Incluem- se na posição 2848 as combinações de fósforo e de cobre (fosforetos de cobre) que 
contenham mais de 15%, em peso, de fósforo. 

8.  Os elementos químicos, tais como o silício e o selénio, impurificados (dopados), para utilização em 
eletrónica, incluem- se no presente Capítulo desde que se apresentem nas formas brutas de 
fabricação, em cilindros ou em barras. Cortados em forma de discos, de bolachas (wafers) ou em 
formas análogas, classificam- se na posição 3818. 
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Nota de subposição 

1.  Na aceção da subposição 2852 10 entende-se por “de constituição química definida” os compostos 
orgânicos e inorgânicos de mercúrio que preencham as condições das alíneas a) a e) da Nota 1 do 
Capítulo 28 ou das alíneas a) a h) da Nota 1 do Capítulo 29.  

Nota complementar 

1.  Salvo disposições em contrário, os sais mencionados numa subposição compreendem também os 
sais ácidos e os sais básicos. 
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I. ELEMENTOS QUÍMICOS 

2801  Flúor, cloro, bromo e iodo:  

2801.10.00  - Cloro .............................................................................................  -  
2801.20.00 - Iodo ...............................................................................................  -  
2801.30 - Flúor; bromo:  
2801.30.10  - - Flúor .............................................................................................  -  
2801.30.90  - - Bromo ..........................................................................................  -  
2802.00.00  Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal ................  -  
2803.00.00  Carbono (negros de carbono e outras formas de carbono 

não especificadas nem compreendidas noutras posições) .....  -  

2804  Hidrogénio, gases raros e outros elementos não-metálicos:  

2804.10.00  - Hidrogénio ....................................................................................  m3

- Gases raros:  
2804.21.00  - - Árgon (argónio) ..........................................................................  m3

2804.29 - - Outros:
2804.29.10 - - - Hélio ...........................................................................................  m3

2804.29.90 - - - Outros ........................................................................................  m3

2804.30.00 - Azoto (nitrogénio) ........................................................................  m3

2804.40.00  - Oxigénio .......................................................................................  m3

2804.50  - Boro; telúrio: 
2804.50.10  - - Boro .............................................................................................  -  
2804.50.90  - - Telúrio ..........................................................................................  -  

- Silício:  
2804.61.00 - - Que contenham, em peso, pelo menos 99,99% de silício .....  -  
2804.69.00 - - Outro ...........................................................................................  -  
2804.70.00  - Fósforo .........................................................................................  -  
2804.80.00  - Arsénio .........................................................................................  -  
2804.90.00  - Selénio ..........................................................................................  -  

2805  Metais alcalinos ou alcalinoterrosos; metais de terras raras, 
escândio e ítrio, mesmo misturados ou ligados entre si; 
mercúrio:  

- Metais alcalinos ou alcalinoterrosos: 
2805.11.00  - - Sódio ...........................................................................................  -  
2805.12.00  - - Cálcio ..........................................................................................  -  
2805.19  - - Outros:
2805.19.10  - - - Estrôncio e bário ........................................................................  -  
2805.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2805.30  - Metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo misturados 

ou ligados entre si:  
2805.30.10  - - Misturados ou ligados entre si .....................................................  -  
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2805.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2805.40  - Mercúrio:  
2805.40.10  - - Apresentado em botijas de conteúdo líquido de 34,5 Kg (peso 

standard) e cujo valor FOB, por botija, não seja superior a 224 
Euros ..........................................................................................  -  

2805.40.90  - - Outro ............................................................................................  -  

II.  ÁCIDOS  INORGÂNICOS   E  COMPOSTOS   OXIGE-
NADOS     INORGÂNICOS    DOS    ELEMENTOS   NÃO- 

METÁLICOS 

2806  Cloreto de hidrogénio (ácido clorídrico); ácido cloros-
sulfúrico:  

2806.10.00 - Cloreto de hidrogénio (ácido clorídrico)  ..................................  -  
2806.20.00  - Ácido clorossulfúrico ..................................................................  -  
2807.00.00  Ácido sulfúrico; ácido sulfúrico fumante (oleum) .....................  -   
2808.00.00  Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos ..............................................  -  

2809  Pentóxido de difosfóro; ácido fosfórico; ácidos 
polifosfóricos, de constituição química definida ou não:

2809.10.00  - Pentóxido de difósforo ...............................................................  Kg P2O5

2809.20.00  - Ácido fosfórico e ácidos polifosfóricos ....................................  Kg P2O5

2810.00  Óxidos de boro; ácidos bóricos:

2810.00.10 - Trióxido de diboro ..........................................................................  - 
2810.00.90 - Outros ............................................................................................  - 

2811  Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados 
inorgânicos dos elementos não-metálicos:  

 - Outros ácidos inorgânicos:  
2811.11.00  - - Fluoreto de hidrogénio (ácido fluorídrico) ..............................  -  
2811.19  - - Outros:  
2811.19.10  - - - Brometo de hidrogénio (ácido hidrobrómico) .............................  -  
2811.19.20  - - - Cianeto de hidrogénio (ácido hidrocianico) ................................  -  
2811.19.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não- 
metálicos:  

2811.21.00  - - Dióxido de carbono ...................................................................  -  
2811.22.00  - - Dióxido de silício .......................................................................  -  
2811.29  - - Outros:  
2811.29.05  - - - Dióxido de enxofre .....................................................................  -   
2811.29.10  - - - Trióxido de enxofre (anidrido sulfúrico); trióxido de diarsénio 

(anidrido arsenioso) ...................................................................  -  
2811.29.30  - - - Óxidos de azoto .........................................................................  -  
2811.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

III.DERIVADOS HALOGENADOS, OXIALOGENADOS OU 
SULFURADOS  DOS   ELEMENTOS    NÃO-METÁLICOS 

2812  Halogenetos e oxialogenetos dos elementos não- metálicos:  

2812.10  - Cloretos e oxicloretos:  
- - De fósforo:  

2812.10.11  - - - Oxitricloreto de fósforo (tricloreto de fosforilo) ...........................  -  
2812.10.15  - - - Tricloreto de fósforo ...................................................................  -  
2812.10.16 - - - Pentacloreto de fósforo ..............................................................  - 
2812.10.18 - - - Outros ........................................................................................  -  
  - - Outros:  
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2812.10.91 - - - Dicloreto de dienxofre ................................................................  - 
2812.10.93 - - - Dicloreto de enxofre ...................................................................  - 
2812.10.94 - - - Fosgeno (cloreto de carbonilo) ..................................................  - 
2812.10.95 - - - Dicloreto de tionilo (cloreto de tionilo) ........................................  - 
2812.10.99 - - - Outros ........................................................................................  - 
2812.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2813  Sulfuretos dos elementos não- metálicos; trissulfureto de 
fósforo comercial:  

2813.10.00  - Dissulfureto de carbono .............................................................  -  
2813.90  - Outros:  
2813.90.10  - - Sulfuretos de fósforo, incluindo o trissulfureto de fósforo 

comercial ....................................................................................  -  
2813.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

IV. BASES INORGÂNICAS E ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS E  
PERÓXIDOS, DE METAIS 

2814  Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia):  

2814.10.00  - Amoníaco anidro .........................................................................  -  
2814.20.00  - Amoníaco em solução aquosa (amónia) ...................................  -  

2815  Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio 
(potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio:  

- Hidróxido de sódio (soda cáustica):  
2815.11.00  - - Sólido ..........................................................................................  -  
2815.12.00  - - Em solução aquosa (lixívia de soda cáustica) .......................  Kg NaOH 
2815.20.00  - Hidróxido de potássio (potassa cáustica) ................................  Kg KOH  
2815.30.00  - Peróxidos de sódio ou de potássio ...........................................  -  

2816  Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e 
peróxidos, de estrôncio ou de bário:  

2816.10.00  - Hidróxido e peróxido de magnésio ...........................................  -  
2816.40.00  - Óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário .....  -  
2817.00.00  Óxido de zinco; peróxido de zinco ..............................................  -  

2818  Corindo artificial, de constituição química definida ou não; 
óxido de alumínio; hidróxido de alumínio:  

2818.10 - Corindo artificial, de constituição química definida ou não:
- - De teor em óxido de alumínio igual ou superior a 98,5%, em 

peso: 
2818.10.11 - - - Com menos de 50% do peso total de partículas com diâmetro 

superior a 10 mm .......................................................................  -  
2818.10.19 - - - Com 50% ou mais do peso total de partículas com diâmetro 

superior a 10 mm .......................................................................  -  
- - De teor em óxido de alumínio inferior a 98,5%, em peso: 

2818.10.91 - - - Com menos de 50% do peso total de partículas com diâmetro 
superior a 10 mm .......................................................................  -  

2818.10.99 - - - Com 50% ou mais do peso total de partículas com diâmetro 
superior a 10 mm .......................................................................  -  

2818.20.00  - Óxido de alumínio, exceto o corindo artificial ..........................  -  
2818.30.00  - Hidróxido de alumínio .................................................................  -  

2819  Óxidos e hidróxidos de crómio:  

2819.10.00  - Trióxido de crómio ......................................................................  -  
2819.90 - Outros:
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2819.90.10 - - Dióxido de crómio ........................................................................  - 
2819.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

2820  Óxidos de manganês:  

2820.10.00  - Dióxido de manganês .................................................................  -  
2820.90 - Outros:
2820.90.10 - - Óxido de manganés, que contenha, em peso, 77% ou mais de 

manganés ..................................................................................  - 
2820.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

2821  Óxidos e hidróxidos de ferro; terras corantes que 
contenham, em peso, 70% ou mais de ferro combinado, 
expresso em Fe2O3:  

2821.10.00  - Óxidos e hidróxidos de ferro......................................................  -  
2821.20.00  - Terras corantes ............................................................................  -  
2822.00.00  Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto 

comerciais ......................................................................................  -  
2823.00.00  Óxidos de titânio ...........................................................................  -  

2824  Óxidos de chumbo; mínio (zarcão) e mínio- laranja (mine-

orange):  

2824.10.00  - Monóxido de chumbo (litargírio, massicote) ............................  -  
2824.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2825  Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras 
bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, 
de metais:  

2825.10.00  - Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos ................  -  
2825.20.00  - Óxido e hidróxido de lítio ...........................................................  -  
2825.30.00  - Óxidos e hidróxidos de vanádio ................................................  -  
2825.40.00  - Óxidos e hidróxidos de níquel ...................................................  -  
2825.50.00  - Óxidos e hidróxidos de cobre ....................................................  -  
2825.60.00  - Óxidos de germânio e dióxido de zircónio ...............................  -  
2825.70.00  - Óxidos e hidróxidos de molibdénio ..........................................  -  
2825.80.00  - Óxidos de antimónio ...................................................................  -  
2825.90  - Outros: 

- - Óxido, hidróxido e peróxido de cálcio: 
2825.90.11 - - - Hidróxido de cálcio, de pureza, em peso, igual ou superior a 

98%, em produto seco, em forma de partículas, das quais, 1% 
ou menos, em peso, são de dimensão superior a 75 
micrómetros e 4% ou menos, em peso, são de dimensão 
inferior a 1,3 micrómetros ..........................................................  - 

2825.90.19 - - - Outros ........................................................................................  - 
2825.90.20  - - Óxido e hidróxido de berílio .........................................................  -  
2825.90.40  - - Óxidos e hidróxidos de tungsténio ...............................................  -  
2825.90.60  - - Óxido de cádmio ..........................................................................  -  
2825.90.85 - - Outros ..........................................................................................  -   

V. SAIS E PEROXOSSAIS, METÁLICOS, 
DOS ÁCIDOS INORGÂNICOS 

2826  Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais 
complexos de flúor:  

- Fluoretos:  
2826.12.00  - - De alumínio ................................................................................  -  
2826.19  - - Outros:
2826.19.10  - - - De amónio ou de sódio ..............................................................  -   
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2826.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -   
2826.30.00  - Hexafluoroaluminato de sódio (criolite sintética)  ...................  -  
2826.90  - Outros:  
2826.90.10  - - Hexafluorozirconato de dipotássio ...............................................  -  
2826.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

2827  Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e 
oxibrometos; iodetos e oxiiodetos: 

2827.10.00  - Cloreto de amónio .......................................................................  -  
2827.20.00  - Cloreto de cálcio ..........................................................................  -  

- Outros cloretos:  
2827.31.00  - - De magnésio ..............................................................................  -  
2827.32.00  - - De alumínio ................................................................................  -  
2827.35.00  - - De níquel .....................................................................................  -  
2827.39  - - Outros: 
2827.39.10 - - - De estanho .................................................................................  - 
2827.39.20  - - - De ferro ......................................................................................  -   
2827.39.30  - - - De cobalto ..................................................................................  -   
2827.39.85 - - - Outros ........................................................................................  -   

- Oxicloretos e hidroxicloretos:  
2827.41.00  - - De cobre......................................................................................  -  
2827.49  - - Outros:  
2827.49.10  - - - De chumbo .................................................................................  -  
2827.49.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Brometos e oxibrometos:  
2827.51.00  - - Brometos de sódio ou de potássio ..........................................  -  
2827.59.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2827.60.00  - Iodetos e oxiiodetos ....................................................................  -  

2828  Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; 
hipobromitos:  

2828.10.00  - Hipoclorito de cálcio comercial e outros hipocloritos de 
cálcio ............................................................................................  -  

2828.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2829  Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e 
periodatos:  

- Cloratos:  
2829.11.00  - - De sódio ......................................................................................  -  
2829.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2829.90  - Outros:  
2829.90.10  - - Percloratos ...................................................................................  -  
2829.90.40  - - Bromatos de potássio ou de sódio ..............................................  -  
2829.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -  

2830  Sulfuretos; polissulfuretos, de constituição química definida 
ou não: 

2830.10.00  - Sulfuretos de sódio .....................................................................  -  
2830.90  - Outros:  
2830.90.11  - - Sulfuretos de cálcio, de antimónio, de ferro ................................  -  
2830.90.85  - - Outros ..........................................................................................  -   

2831  Ditionites e sulfoxilatos:  

2831.10.00  - De sódio .......................................................................................  -  
2831.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2832  Sulfitos; tiossulfatos:  
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2832.10.00  - Sulfitos de sódio ..........................................................................  -  
2832.20.00  - Outros sulfitos .............................................................................  -  
2832.30.00  - Tiossulfatos .................................................................................  -  

2833  Sulfatos; alúmenes; peroxossulfatos (persulfatos):  

- Sulfatos de sódio:  
2833.11.00  - - Sulfato dissódico .......................................................................  -  
2833.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros sulfatos:  
2833.21.00  - - De magnésio ..............................................................................  -  
2833.22.00  - - De alumínio ................................................................................  -  
2833.24.00  - - De níquel .....................................................................................  -  
2833.25.00  - - De cobre......................................................................................  -  
2833.27.00  - - De bário.......................................................................................  -  
2833.29 - - Outros:  
2833.29.20  - - - De cádmio, de crómio, de zinco .................................................  -   
2833.29.30  - - - De cobalto, de titânio .................................................................  -  
2833.29.60  - - - De chumbo .................................................................................  -   
2833.29.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
2833.30.00  - Alúmenes ......................................................................................  - 
2833.40.00  - Peroxossulfatos (persulfatos) ....................................................  -  

2834  Nitritos; nitratos:  

2834.10.00  - Nitritos ..........................................................................................  -  
- Nitratos:  

2834.21.00  - - De potássio ................................................................................  -  
2834.29  - - Outros:  
2834.29.20  - - - De bário, de berílio, de cádmio, de cobalto, de níquel, de 

chumbo ......................................................................................  -  
2834.29.40  - - - De cobre .....................................................................................  -   
2834.29.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

2835  Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; 
polifosfatos, de constituição química definida ou não:

2835.10.00  - Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos)  ......................  -  
- Fosfatos:  

2835.22.00  - - Mono ou dissódico ....................................................................  -  
2835.24.00  - - De potássio ................................................................................  -  
2835.25.00  - - Hidrogeno- ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) ..............  -  
2835.26.00  - - Outros fosfatos de cálcio ..........................................................  -   
2835.29  - - Outros:
2835.29.10  - - - De triamónio ...............................................................................  -  
2835.29.30 - - - De trissódio ................................................................................  -  
2835.29.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Polifosfatos:  
2835.31.00  - - Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) ...........................  -  
2835.39.00  - - Outros .........................................................................................  - 

2836  Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato 
de amónio comercial que contenha carbamato de amónio:  

2836.20.00  - Carbonato dissódico ...................................................................  -  
2836.30.00  - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio ...........................  -  
2836.40.00  - Carbonatos de potássio..............................................................  -  
2836.50.00 - Carbonato de cálcio ....................................................................  -  
2836.60.00  - Carbonato de bário ......................................................................  -  

- Outros:  
2836.91.00  - - Carbonatos de lítio ....................................................................  -  
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2836.92.00 - - Carbonato de estrôncio ............................................................  -  
2836.99  - - Outros:  

- - - Carbonatos:  
2836.99.11  - - - - De magnésio, de cobre ............................................................  -  
2836.99.17  - - - - Outros .......................................................................................  -   
2836.99.90 - - - Peroxocarbonatos (percarbonatos) ...........................................  -  

2837  Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos:  

- Cianetos e oxicianetos:  
2837.11.00  - - De sódio ......................................................................................  -  
2837.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2837.20.00  - Cianetos complexos ....................................................................  -  

2839  Silicatos; silicatos dos metais alcalinos comerciais:  

- De sódio:  
2839.11.00  - - Metassilicatos ............................................................................  -  
2839.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2839.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2840  Boratos; peroxoboratos (perboratos):  

- Tetraborato dissódico (borax refinado):  
2840.11.00  - - Anidro .........................................................................................  -  
2840.19 - - Outro:
2840.19.10 - - - Tetraborato de dissódio pentaidratado ......................................  - 
2840.19.90 - - - Outro ..........................................................................................  - 
2840.20 - Outros boratos: 
2840.20.10  - - Boratos de sódio, anidros ............................................................  -  
2840.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
2840.30.00  - Peroxoboratos (perboratos) .......................................................  -  

2841  Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos:  

2841.30.00  - Dicromato de sódio .....................................................................  -  
2841.50.00  - Outros cromatos e dicromatos; peroxocromatos ....................  -  

- Manganitos, manganatos e permanganatos:  
2841.61.00  - - Permanganato de potássio .......................................................  -  
2841.69.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2841.70.00  - Molibdatos....................................................................................  -  
2841.80.00  - Tungstatos (volframatos) ...........................................................  -  
2841.90  - Outros:  
2841.90.30  - - Zincatos, vanadatos .....................................................................  -  
2841.90.85  - - Outros ..........................................................................................  -   

2842  Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos 
(incluindo os aluminossilicatos de constituição química 
definida ou não), exceto as azidas:

2842.10.00  - Silicatos duplos ou complexos, incluindo os aluminos-
silicatos de constituição química definida ou não..................  -   

2842.90  - Outros: 
2842.90.10  - - Sais simples, duplos ou complexos dos ácidos do selénio ou 

do telúrio.....................................................................................  -  
2842.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

                                 VI. DIVERSOS 

2843  Metais preciosos no estado coloidal; compostos inorgânicos 
ou orgânicos de metais preciosos, de constituição química 
definida ou não; amálgamas de metais preciosos: 
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2843.10  - Metais preciosos no estado coloidal:  
2843.10.10  - - Prata ............................................................................................  -  
2843.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Compostos de prata:  
2843.21.00  - - Nitrato de prata ..........................................................................  -  
2843.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2843.30.00  - Compostos de ouro.....................................................................  g 
2843.90  - Outros compostos; amálgamas:  
2843.90.10  - - Amálgamas ..................................................................................  -  
2843.90.90  - - Outros ..........................................................................................  g 

2844  Elementos químicos radioativos e isótopos radioativos 
(incluindo os elementos químicos e isótopos cindíveis 
(fisseis) ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos 
que contenham esses produtos:  

2844.10  - Urânio natural e seus compostos; ligas, dispersões 
(incluindo os ceramais (cermets)), produtos cerâmicos e 
misturas que contenham urânio natural ou compostos de 
urânio natural:  

- - Urânio natural:  
2844.10.10  - - - Em formas brutas; desperdícios, resíduos e sucata (Euratom)   Kg U 
2844.10.30 - - - Trabalhado (Euratom) ................................................................  Kg U 
2844.10.50 - - Ferro- urânio .................................................................................  Kg U 
2844.10.90  - - Outros (Euratom) .........................................................................  Kg U 
2844.20  - Urânio enriquecido em U235 e seus compostos; plutónio e 

seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os ceramais 
(cermets)), produtos cerâmicos e misturas que contenham 
urânio enriquecido em U235, plutónio ou compostos destes 
produtos:  

 - - Urânio enriquecido em U235 e seus compostos; ligas, 
dispersões (incluindo os ceramais (cermets)), produtos 
cerâmicos e misturas que contenham urânio enriquecido em 
U235 ou compostos destes produtos: 

2844.20.25  - - - Ferro- urânio ...............................................................................  gi F/S 
2844.20.35 - - - Outros (Euratom) .......................................................................  gi F/S 

- - Plutónio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os 
ceramais (cermets)), produtos cerâmicos e misturas que 
contenham plutónio ou compostos destes produtos:  

- - - Misturas de urânio e de plutónio:  
2844.20.51  - - - - Ferro- urânio .............................................................................  gi F/S 
2844.20.59  - - - - Outros (Euratom) .....................................................................  gi F/S 
2844.20.99 - - - Outros ........................................................................................  gi F/S 
2844.30  - Urânio empobrecido em U235 e seus compostos; tório e 

seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os ceramais 
(cermets)), produtos cerâmicos e misturas que contenham 
urânio empobrecido em U235, tório ou compostos destes 
produtos:  

 - - Urânio empobrecido em U235; ligas, dispersões (incluindo os 
ceramais (cermets)), produtos cerâmicos e misturas que 
contenham urânio empobrecido em U235 ou compostos deste 
produto:  

2844.30.11  - - - Ceramais (cermets) ..................................................................  -  
2844.30.19  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Tório; ligas, dispersões (incluindo os ceramais (cermets)), 
produtos cerâmicos e misturas que contenham tório ou 
compostos deste produto:  

2844.30.51  - - - Ceramais (cermets) ..................................................................  -  
- - - Outros (Euratom):  

2844.30.55  - - - - Em formas brutas; desperdícios, resíduos e sucata ................  -  
- - - - Trabalhado:  

2844.30.61  - - - - - Barras, perfís, fios, chapas, folhas e tiras ..............................  -  
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2844.30.69  - - - - - Outros .....................................................................................  -  
- - Compostos de urânio empobrecido em U235, compostos de 

tório, mesmo misturados entre si (Euratom):  
2844.30.91  - - - De urânio empobrecido em U235, de tório, mesmo misturados 

entre si (Euratom), com exclusão dos sais de tório ...................  -  
2844.30.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
2844.40  - Elementos, isótopos e compostos, radioativos, exceto os 

das subposições 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; ligas, 
dispersões (incluindo os ceramais (cermets)), produtos 
cerâmicos e misturas que contenham estes elementos, 
isótopos ou compostos; resíduos radioativos:  

2844.40.10 - - Urânio que contenha U233 e seus compostos; ligas, dispersões 
(incluindo os ceramais ("cermets")), produtos cerâmicos e 
misturas que contenham U233 ou compostos destes produtos ..  - 

 - - Outros:  
2844.40.20  - - - Isótopos radioativos artificiais (Euratom) ...................................  -  
2844.40.30  - - - Compostos de isótopos radioativos artificiais (Euratom) ...........  -  
2844.40.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
2844.50.00  - Elementos combustíveis (cartuchos) usados (irradiados) de 

reatores nucleares ......................................................................  gi F/S 

2845  Isótopos não incluindo na posição 2844; seus compostos 
inorgânicos ou orgânicos, de constituição química definida 
ou não:  

2845.10.00  - Água pesada (óxido de deutério) ...............................................  -  
2845.90  - Outros:  
2845.90.10  - - Deutério e compostos de deutério; hidrogénio e seus 

compostos, enriquecidos em deutério; misturas e soluções 
que contenham estes produtos (Euratom) .................................  -  

2845.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2846  Compostos, inorgânicos ou orgânicos, dos metais das terras 
raras, de ítrio ou de escândio ou das misturas destes metais:  

2846.10.00  - Compostos de cério ....................................................................  -  
2846.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
2847.00.00  Peróxido de hidrogénio (água oxigenada), mesmo 

solidificado com ureia ..................................................................  Kg H2O2

2848.00.00  Fosforetos de constituição química definida ou não, exceto 
ferro-fósforo...................................................................................  -

2849  Carbonetos de constituição química definida ou não:  

2849.10.00  - De cálcio .......................................................................................  -  
2849.20.00  - De silício .......................................................................................  -  
2849.90  - Outros: 
2849.90.10  - - De boro ........................................................................................  -  
2849.90.30  - - De tungsténio ...............................................................................  -  
2849.90.50  - - De alumínio, de crómio, de molibdénio, de vanádio, de tântalo, 

de titânio .....................................................................................  -  
2849.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2850.00  Hidretos, nitretos, azidas, silicietos e boretos, de 
constituição química definida ou não, exceto os compostos 
que constituam igualmente carbonetos da posição 2849:  

  
2850.00.20  - Hidretos, nitretos ...........................................................................  -  
2850.00.60  - Azidas; silicietos ............................................................................  -   
2850.00.90  - Boretos ..........................................................................................  -  
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2852 Compostos, inorgânicos ou orgânicos, de mercúrio, de 
constituição química definida, exceto as amálgamas: 

2852.10.00 - De constituição química definida ...................................................  -  
2852.90.00 - Outros ............................................................................................  -  

2853.00  Outros compostos inorgânicos (incluindo as águas 
destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza); ar 
líquido (incluindo o ar líquido cujos gases raros foram 
eliminados); ar comprimido; amálgamas, exceto de metais 
preciosos:  

2853.00.10  - Águas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza .  -   
2853.00.30  - Ar líquido (incluindo o ar líquido cujos gases raros foram 

eliminados); ar comprimido ..........................................................  -   
2853.00.50 - Cloreto de cianogénio ....................................................................  -  
2853.00.90 - Outros ............................................................................................  -   
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CAPÍTULO 29 

PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 

Notas 

1.  Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas compreendem:  

 a)  os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que 
contenham impurezas;  

 b)  as misturas de isómeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham impurezas), 
com exclusão das misturas de isómeros (exceto estereoisómeros) dos hidrocarbonetos acíclicos, 
saturados ou não (Capítulo 27);  

 c)  os produtos das posições 2936 a 2939, os éteres, acetais e ésteres de açúcares e seus sais, da 
posição 2940 e os produtos da posição 2941, de constituição química definida ou não;  

 d)  as soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;  

 e)  as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas soluções 
constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado exclusivamente por 
razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto 
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;  

 f)  os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante, (ou mesmo de 
um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;   

 g)  os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma substância antipoeira, de 
um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por 
razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto para 
usos específicos de preferência à sua aplicação geral;  

 h)  os produtos seguintes, de concentração- tipo, destinados à produção de corantes azoicos: sais de 
diazónio, copulantes utilizados para estes sais e aminas diazotáveis e respetivos sais. 

2.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos da posição 1504, bem como o glicerol em bruto da posição1520;  

 b)  o álcool etílico (posições 2207 ou 2208);  

 c)  o metano e o propano (posição 2711);  

 d)  os compostos de carbono indicados na Nota 2 do Capítulo 28;  

 e) os produtos imunológicos da posição 3002;  
  
 f)  a ureia (posições 3102 ou 3105);  
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 g)  as matérias corantes de origem vegetal ou animal (posição 3203), as matérias corantes orgânicas 
sintéticas, os produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de avivamento 
fluorescentes ou como luminóforos (posição 3204), bem como as tintas para tingir e outras 
matérias corantes apresentadas em formas próprias ou embalagens para venda a retalho (posição 
3212);  

  
 h)  as enzimas (posição 3507);  

 ij)  o metaldeído, a hexametilenotetramina e os produtos semelhantes, apresentados em pastilhas, 
tabletes, bastonetes ou formas semelhantes que se destinem a ser utilizados como combustíveis, 
bem como os combustíveis líquidos e combustíveis gasosos liquefeitos, em recipientes dos tipos 
utilizados para carregar ou recarregar isqueiros ou acendedores, com uma capacidade não 
superior a 300 cm3 (posição 3606);  

 k)  os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores ou em granadas ou 
bombas extintoras da posição 3813; os produtos para apagar tintas de escrever acondicionados 
em embalagens para venda a retalho, incluídos na posição 3824;  

 l) os elementos de ótica, tais como os de tartarato de etilenodiamina (posição 9001). 

3.  Qualquer produto suscetível de ser incluído em duas ou mais posições do presente Capítulo deve 
classificar- se pela posição situada em último lugar na ordem numérica. 

4.  Nas posições 2904 a 2906, 2908 a 2911 e 2913 a 2920, qualquer referência aos derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados aplica- se também aos derivados mistos, tais como 
os sulfoalogenados, nitroalogenados, nitrossulfonados ou nitrossulfoalogenados. 

 Os grupos nitrados ou nitrosados não devem considerar- se como “funções azotadas (nitrozenadas)” 
na aceção da posição 2929. 

 Para aplicação das posições 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, consideram- se “funções oxigenadas” 
apenas as funções (os grupos orgânicos característicos que contenham oxigénio) mencionadas nos 
textos das posições 2905 a 2920. 

5.  A)  os ésteres resultantes da combinação de compostos orgânicos de função ácido dos Subcapítulos I 
a VII com compostos orgânicos dos mesmos Subcapítulos classificam- se na mesma posição do 
composto situado em último lugar na ordem numérica nesses Subcapítulos. 

 B)  os ésteres formados pela combinação do álcool etílico com compostos orgânicos de função ácido, 
incluídos nos Subcapítulos I a VII, classificam- se na mesma posição que os compostos de função 
ácido correspondentes.  

 C)  ressalvadas as disposições da Nota 1 da Secção VI e da Nota 2 do Capítulo 28:  

  1.  os sais inorgânicos dos compostos orgânicos, tais como os compostos de função ácida, de 
função fenol ou de função enol, ou as bases orgânicas dos Subcapítulos I a X ou da posição 
2942, classificam- se na posição em que se inclui o composto orgânico correspondente;  

  2.  os sais formados pela reação entre compostos orgânicos dos Subcapítulos I a X ou da posição 
2942 classificam- se na posição em que se inclui a base ou o ácido (incluindo os compostos de 
função fenol ou de função enol) a partir do qual são formados e que esteja situada em último 
lugar, na ordem numérica, no Capítulo; 

  3. os compostos de coordenação, exceto os produtos incluídos no Subcapítulo XI ou na posição 
2941, classificam-se na posição do Capítulo 29 situada em último lugar na ordem numérica 
entre aquelas que correspondam aos fragmentos formados por clivagem de todas as ligações 
metálicas, à exceção das ligações metal-carbono.  

 D)  os alcoolatos metálicos devem classificar- se na mesma posição que os álcoois correspondentes, 
salvo no caso do etanol  (posição 2905).  

 E)  os halogenetos dos ácidos carboxílicos classificam- se na mesma posição que os ácidos 
correspondentes. 
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6.  Os compostos das posições  2930  e  2931  são compostos orgânicos cuja molécula contém, além de 
átomos  de  hidrogénio, de  oxigénio  ou de  azoto  (nitrogénio),  átomos  de  outros  elementos  não-
metálicos ou de metais, tais como enxofre, arsénio, chumbo, diretamente ligados ao carbono. 

 As posições 2930 (tiocompostos orgânicos) e 2931 (outros compostos organo- inorgânicos) não 
compreendem os derivados sulfonados ou halogenados (incluindo os derivados mistos) que, exceção 
feita ao hidrogénio, ao oxigénio e ao azoto, (nitrogénio), apenas possuam, em ligação direta com o 
carbono, os átomos de enxofre ou de halogéneo que lhes conferem as características de derivados 
sulfonados ou halogenados (ou de derivados mistos). 

7.  As posições 2932, 2933 e 2934 não compreendem os epóxidos com três átomos no ciclo, os 
peróxidos de cetonas, os polímeros cíclicos dos aldeídos ou dos tioaldeídos, os anidridos de ácidos 
carboxílicos polibásicos, os ésteres cíclicos de poliálcoois ou de polifenóis com ácidos polibásicos e 
as imidas de ácidos polibásicos. 

 As disposições precedentes só se aplicam quando a estrutura heterocíclica resulte exclusivamente 
das funções ciclizantes acima enumeradas. 

8. Para aplicação da posição 2937: 

 a) o termo denominação “hormonas” compreende os fatores liberadores ou estimuladores de 
hormonas, os inibidores de hormonas e os antagonistas de hormonas (anti-hormonas); 

 b) a expressão “utilizados principalmente como hormonas” aplica-se não só aos derivados de 
hormonas e análogos estruturais de hormonas utilizados principalmente pela sua ação hormonal, 
mas também aos derivados e análogos estruturais de hormonas utilizados principalmente como 
intermediários na síntese dos produtos desta posição. 

Notas de subposições 

1. No âmbito de uma posição do presente Capítulo, os derivados de um composto químico (ou de um 
grupo de compostos químicos) devem classificar- se na mesma subposição que esse composto (ou 
esse grupo de compostos), desde que não se incluam mais especificamente numa outra subposição 
e que não exista subposição residual denominada “Outros” ou “Outras” na série de subposições que 
lhes digam respeito. 

2. A Nota 3 do Capítulo 29 não se aplica às subposições do presente Capítulo.   
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I. HIDROCARBONETOS E SEUS DERIVADOS HALOGE- 
NADOS,  SULFONADOS, NITRADOS OU  NITROSADOS 

2901  Hidrocarbonetos acíclicos:  

2901.10.00  - Saturados .....................................................................................  - 
- Não saturados:  

2901.21.00  - - Etileno .........................................................................................  -

2901.22.00  - - Propeno (propileno) ..................................................................  - 
2901.23.00  - - Buteno (butileno) e seus isómeros ..........................................  -  
2901.24.00  - - Buta1 ,3-d ieno e isopreno .........................................................  - 
2901.29.00  - - Outros .........................................................................................  -

2902  Hidrocarbonetos cíclicos:  

- Ciclânicos, ciclénicos ou cicloterpénicos:  
2902.11.00  - - Cicloexano ..................................................................................  -  
2902.19.00  - - Outros .........................................................................................  -   
2902.20.00  - Benzeno ........................................................................................  - 
2902.30.00  - Tolueno .........................................................................................  - 

- Xilenos:  
2902.41.00  - - o- Xileno ......................................................................................  -  
2902.42.00  - - m- Xileno .....................................................................................  -  
2902.43.00  - - p- Xileno ......................................................................................  -  
2902.44.00  - - Mistura de isómeros do xileno .................................................  - 
2902.50.00  - Estireno ........................................................................................  -  
2902.60.00  - Etilbenzeno ..................................................................................  -  
2902.70.00  - Cumeno ........................................................................................  -  
2902.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2903  Derivados halogenados dos hidrocarbonetos:  

- Derivados clorados saturados dos hidrocarbonetos acíclicos:  
2903.11.00  - - Clorometano (cloreto de metilo) e cloroetano (cloreto de 

etilo) ...........................................................................................  -  
2903.12.00  - - Diclorometano (cloreto de metileno) .......................................  -  
2903.13.00  - - Clorofórmio (Triclorometano) ..................................................  -  
2903.14.00  - - Tetracloreto de carbono ............................................................  -  
2903.15.00  - - Dicloreto de etileno (ISO) (1, 2- dicloroetano) .........................  -   
2903.19  - - Outros: 
2903.19.10  - - - 1, 1, 1- Tricloroetano (metilclorofórmio) .....................................  -  
2903.19.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Derivados clorados não saturados dos hidrocarbonetos 
acíclicos:  

2903.21.00  - - Cloreto de vinilo (cloroetileno) .................................................  -  
2903.22.00  - - Tricloroetileno ............................................................................  -  
2903.23.00  - - Tetracloroetileno (percloroetileno) ..........................................  -  
2903.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Derivados fluorados, bromados e iodados dos hidrocarbonetos 
acíclicos:  

2903.31.00  - - Dibrometo de etileno (ISO) (1, 2- dibromoetano) ....................  -   
2903.39 - - Outros:

- - - Brometos:  
2903.39.11  - - - - Bromometano (brometo de metilo) ..........................................  -   
2903.39.15  - - - - Dibromometano ........................................................................  -   
2903.39.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
2903.39.90  - - - Fluoretos e iodetos .....................................................................  -   

- Derivados halogenados dos hidrocarbonetos acíclicos que 
contenham pelo menos dois halogéneos diferentes:

2903.71.00  - - Clorodifluorometanos ...............................................................  -   
2903.72.00  - - Diclorotrifluoroetanos ...............................................................  -   
2903.73.00  - - Diclorofluoretanos .....................................................................  -   
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2903.74.00 - - Clorodifluoroetanos ..................................................................  -  
2903.75.00  - - Dicloropentafluoropropanos ....................................................  -   
2903.76 - - Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e 

dibromotetrafluorometanos:
2903.76.10 - - - Bromoclorodifluorometano .........................................................  -  
2903.76.20 - - - Bromotrifluorometano ................................................................  -  
2903.76.90 - - - Dibromotetrafluoroetanos ..........................................................  -  
2903.77 - - Outros, peralogenados unicamente com flúor e cloro:
2903.77.10 - - - Triclorofluorometano ..................................................................  -   
2903.77.20 - - - Diclorodifluorometano ................................................................  -   
2903.77.30 - - - Triclorotrifluoroetanos ................................................................  -   
2903.77.40 - - - Diclorotetrafluoroetanos .............................................................  -  
2903.77.50 - - - Cloropentafluoroetano ................................................................  -   
2903.77.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
2903.78.00 - - Outros derivados peralogenados ............................................  -  
2903.79  - - Outros:  

- - - Halogenados unicamente com flúor e cloro:
2903.79.11 - - - - Do metano, etano ou propano (HCFCs): .................................  -    
2903.79.19 - - - - Outros .......................................................................................  -   

- - - Halogenados unicamente com flúor e bromo:
2903.79.21 - - - - Do metano, etano ou propano ..................................................  -  
2903.79.29 - - - - Outros .......................................................................................  -  
2903.79.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Derivados halogenados dos hidrocarbonetos ciclânicos, 
ciclénicos ou cicloterpénicos: 

2903.81.00 - - 1,2,3,4,5,6 -Hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o 
lindano (ISO, DCI) .....................................................................  -  

2903.82.00 - - Aldrin (ISO), clordano (ISO) e heptacloro (ISO) ......................  -  
2903.89  - - Outros:  
2903.89.10 - - - 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloexano; tetrabromocicloo-

ctanos   ......................................................................................  -  
2903.89.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos: 
2903.91.00 - - Clorobenzeno, o-diclorobenzeno e p-diclorobenzeno   ........  -  
2903.92.00 - - Hexaclorobenzeno (ISO) e DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 

1,1,1 -tricloro-2,2 -bis(p-clorofenil)etano) ...........................  -  
2903.99  - - Outros:  
2903.99.10 - - - 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzeno ..............................................  -  
2903.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

2904  Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos 
hidrocarbonetos, mesmo halogenados:  

2904.10.00  - Derivados apenas sulfonados, seus sais e seus ésteres 
etílicos .........................................................................................  -  

2904.20.00  - Derivados apenas nitrados ou apenas nitrosados ..................  - 
2904.90  - Outros: 
2904.90.40 - - Tricloronitrometano (cloropicrina) ................................................  - 
2904.90.95  - - Outros ..........................................................................................  -   

II. ÁLCOOIS E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, 
SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS 

2905  Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:  

- Monoálcoois saturados:  
2905.11.00  - - Metanol (álcool metílico) ...........................................................  -  
2905.12.00  - - Propan1 -o l (álcool propílico) e propan- 2- ol (álcool 

isopropílico) ..............................................................................  -  
2905.13.00  - - Butan1 -o l (álcool n- butílico)....................................................  -  
2905.14  - - Outros butanóis: 
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2905.14.10  - - - 2- Metilpropan2 -o l (álcool ter- butílico) ......................................  -  
2905.14.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2905.16  - - Octanol (álcool octílico) e seus isómeros: 
2905.16.20 - - - Octano - 2 - ol ............................................................................  - 
2905.16.85 - - - Outros ........................................................................................  -  
2905.17.00  - - Dodecan1 -o l (álcool laurílico), hexadecan- 1- ol (álcool 

cetílico) e octadecan- 1- ol (álcool esteárico) ........................  -  
2905.19.00  - - Outros .........................................................................................  - 

- Monoálcoois não saturados:  
2905.22.00  - - Álcoois terpénicos acíclicos .....................................................  - 
2905.29 - - Outros: 
2905.29.10  - - - Álcool alílico ...............................................................................  -  
2905.29.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Dióis:  
2905.31.00  - - Etilenoglicol (etanodiol) ............................................................  -  
2905.32.00  - - Propilenoglicol (propan- 1, 2- diol) ...........................................  -  
2905.39 - - Outros:  
2905.39.20 - - - Butano - 1,3-diol .........................................................................  - 
2905.39.25 - - - Butano - 1,4-diol .........................................................................  -  
2905.39.30 - - - 2,4,7,9 - Tetrametildec - 5-ino - 4,7-diol .....................................  - 
2905.39.95 - - - Outros ........................................................................................  -   

- Outros poliálcoois:  
2905.41.00  - - 2- Etil2 - (hidroximetil) propan-1,  3-di ol (trimetilolpropano) .  -  
2905.42.00  - - Pentaeritritol (pentaeritrite) ......................................................  -  
2905.43.00  - - Manitol ........................................................................................  -  
2905.44  - - D- glucitol (sorbitol):  

- - - Em solução aquosa:  
2905.44.11  - - - - Que contenham D-manitol numa proporção inferior ou igual a 

2%, em peso, calculada sobre o seu teor em D- glucitol .........  -  
2905.44.19  - - - - Outro ........................................................................................  -  

- - - Outro:  
2905.44.91  - - - - Que contenham D-manitol numa proporção inferior ou igual a  

2%, em peso, calculada sobre o seu teor em D- glucitol .........  -  
2905.44.99  - - - - Outro ........................................................................................  -  
2905.45.00 - - Glicerol........................................................................................  - 
2905.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos 
álcoois acíclicos:  ..........................................................................  

2905.51.00  - - Etclorvinol (DCI) .........................................................................  -  
2905.59  - - Outros:
2905.59.91  - - - 2,2-Bis(bromometil)propanodiol .................................................  -  
2905.59.98  - - - Outros ........................................................................................  -   

2906  Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:  

- Ciclânicos, ciclénicos ou cicloterpénicos:  
2906.11.00  - - Mentol .........................................................................................  -  
2906.12.00  - - Cicloexanol, metilcicloexanóis e dimetilcicloexanóis ...........  -  
2906.13  - - Esteróis e inositóis: 
2906.13.10 - - - Esteróis ......................................................................................  -  
2906.13.90  - - - Inositóis ......................................................................................  -  
2906.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Aromáticos:  
2906.21.00  - - Álcool benzílico ..........................................................................  -  
2906.29.00 - - Outros .........................................................................................  -

III. FENÓIS E FENÓIS- ÁLCOOIS, E SEUS DERIVADOS 
HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NI-  

TROSADOS  

2907  Fenóis; fenóis- álcoois:  
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 - Monofenóis:  
2907.11.00  - - Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais .........................................  -  
2907.12.00  - - Cresóis e seus sais....................................................................  -  
2907.13.00  - - Octilfenol, nonilfenol, e seus isómeros; sais destes 

produtos ....................................................................................  -  
2907.15  - - Naftóis e seus sais:
2907.15.10 - - - 1 - Naftol .....................................................................................  - 
2907.15.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
2907.19  - - Outros:
2907.19.10 - - - Xilenóis e seus sais....................................................................  -  
2907.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Polifenóis; fenóis-álcoois: 
2907.21.00  - - Resorcinol e seus sais ..............................................................  -  
2907.22.00  - - Hidroquinona (quinol) e seus sais ...........................................  -
2907.23.00  - - 4,4'- Isopropilidenodifenol (bisfenol A, difenilolpropano) e 

seus sais ...................................................................................  - 
2907.29.00  - - Outros .........................................................................................  -

2908  Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 
dos fenóis ou dos fenóis- álcoois:  

- Derivados apenas halogenados e seus sais: 
2908.11.00  - - Pentaclorofenol (ISO) ................................................................  -   
2908.19.00  - - Outros .........................................................................................  -   

- Outros: 
2908.91.00  - - Dinosebe (ISO) e seus sais .......................................................  -   
2908.92.00 - - 4,6 -Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) e seus sais  .........................  -  
2908.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

IV. ÉTERES, PERÓXIDOS DE ÁLCOOIS, PERÓXIDOS DE 
ÉTERES, PERÓXIDOS DE CETONAS, EPÓXIDOS COM TRÊS 
ÁTOMOS NO CICLO, ACETAIS E HEMIACETAIS, E SEUS 
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU  

                           NITROSADOS 

2909  Éteres, éteres- álcoois, éteres- fenóis, éteres- álcoois- fenóis, 
peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de 
cetonas (de constituição química definida ou não), e seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:  

- Éteres acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:  

2909.11.00  - - Éter dietílico (óxido de dietilo) .................................................  -  
2909.19  - - Outros:
2909.19.10 - - - Éter ter-butil etílico (éter etil terbutílico, ETBE) ..........................  -  
2909.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
2909.20.00  - Éteres ciclânicos, ciclénicos, cicloterpénicos, e seus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados ...................................................................................  -  

2909.30  - Éteres aromáticos e seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados:  

2909.30.10  - - Éter difenílico (óxido de difenilo) ..................................................  -  
- - Derivados halogenados unicamente com bromo:  

2909.30.31  - - - Éter de pentabromodifenílico; 1,2,4,5-tetrabromo3,6-bis 
(pentabromofenoxi) benzeno .....................................................  -  

2909.30.35  - - - 1,2 - Bis (2,4,6 - tribromofenoxi) etano, destinado ao fabrico 
de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) ...................................  -  

2909.30.38 - - - Outros ........................................................................................  - 
2909.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Éteres- álcoois e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:  
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2909.41.00  - - 2, 2'- Oxidietanol (dietilenoglicol) .............................................  -  
2909.43.00  - - Éteres monobutílicos do etilenoglicol ou do dietilenoglicol.  -  
2909.44.00  - - Outros éteres monoalquílicos do etilenoglicol ou do 

dietilenoglicol ...........................................................................  -  
2909.49  - - Outros:  
2909.49.11 - - - 2 - (2 - cloroetoxi) etanol ............................................................  - 
2909.49.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
2909.50.00  - Éteres- fenóis, éteres- álcoois- fenóis, e seus derivados 

halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados .................  -   
2909.60.00  - Peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de 

cetonas, e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados ...............................................................  -  

2910  Epóxidos, epoxi- álcoois, epoxi- fenóis e epoxiéteres, com 
três átomos no ciclo, e seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados:  

2910.10.00  - Oxirano (óxido de etileno) ..........................................................  -  
2910.20.00  - Metiloxirano (óxido de propileno) ..............................................  -  
2910.30.00  - 1- Cloro2 , 3-e poxipropano (epicloridrina) ................................  -  
2910.40.00 - Dieldrina (ISO, DCI) .....................................................................  -  
2910.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  
2911.00.00  Acetais e hemiacetais, mesmo que contenham outras 

funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados ............................................  -  

V. COMPOSTOS DE FUNÇÃO ALDEÍDO 

2912  Aldeídos, mesmo que contenham outras funções 
oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; 
paraformaldeído:  

- Aldeídos acíclicos que não contenham outras funções 
oxigenadas:  

2912.11.00  - - Metanal (formaldeído) ...............................................................  -  
2912.12.00  - - Etanal (acetaldeído) ...................................................................  -  
2912.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Aldeídos cíclicos que não contenham outras funções 
oxigenadas:  

2912.21.00  - - Benzaldeído (aldeído benzoico) ...............................................  -  
2912.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Aldeídos- álcoois, aldeídos- éteres aldeídos- fenóis e aldeídos 
que contenham outras funções oxigenadas:  

2912.41.00  - - Vanilina (aldeído metilprotocatéquico) ...................................  -  
2912.42.00  - - Etilvanilina (aldeído etilprotocatéquico) .................................  -  
2912.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2912.50.00  - Polímeros cíclicos dos aldeídos ................................................  -  
2912.60.00  - Paraformaldeído ..........................................................................  -  
2913.00.00  Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 

dos produtos da posição 29.12 ...................................................  -  

VI. COMPOSTOS DE FUNÇÃO CETONA OU DE FUNÇÃO 
QUINONA 

2914  Cetonas e quinonas, mesmo que contenham outras funções 
oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:  

- Cetonas acíclicas que não contenham outras funções 
oxigenadas:  

2914.11.00  - - Acetona .......................................................................................  -  
2914.12.00  - - Butanona (metiletilcetona)........................................................  -  
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2914.13.00  - - 4- Metilpentan2 -o na (metilisobutilcetona) ..............................  -  
2914.19  - - Outras:
2914.19.10 - - - 5 - Metilhexan - 2- ona ...............................................................  - 
2914.19.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Cetonas ciclânicas, ciclénicas ou cicloterpénicas que não 
contenham outras funções oxigenadas: 

2914.22.00  - - Cicloexanona e metilcicloexanonas ........................................  -  
2914.23.00  - - Iononas e metiliononas .............................................................  -  
2914.29.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Cetonas aromáticas que não contenham outras funções 
oxigenadas: 

2914.31.00  - - Fenilacetona (Fenilpropan-2-ona) ............................................  -  
2914.39.00  - - Outras .........................................................................................  -  
2914.40 - Cetonas- álcoois e cetonas- aldeídos:  
2914.40.10  - - 4- Hidroxi - 4- metilpentan - 2- ona (diacetona- álcool) ..................  -  
2914.40.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
2914.50.00  - Cetonas- fenóis e cetonas que contenham outras funções 

oxigenadas ..................................................................................  -  
- Quinonas:  

2914.61.00  - - Antraquinona ..............................................................................  -  
2914.69 - - Outras:
2914.69.10 - - - 1,4 - Naftoquinona ......................................................................  - 
2914.69.90 - - - Outras ........................................................................................  - 
2914.70.00 - Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  -
  

VII. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, SEUS ANIDRIDOS, 
HALOGENETOS, PERÓXIDOS E PEROXIÁCIDOS; SEUS 
DERIVADOS   HALOGENADOS,   SULFONADOS,   NITRADOS 
                                    OU NITROSADOS 

2915  Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus 
anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:  

- Ácido fórmico, seus sais e seus ésteres:  
2915.11.00  - - Ácido fórmico .............................................................................  -  
2915.12.00  - - Sais do ácido fórmico ...............................................................  -  
2915.13.00  - - Ésteres do ácido fórmico ..........................................................  -  

- Ácido acético e seus sais; anidrido acético:  
2915.21.00  - - Ácido acético ..............................................................................  -  
2915.24.00  - - Anidrido acético .........................................................................  -  
2915.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Ésteres do ácido acético:  
2915.31.00  - - Acetato de etilo ..........................................................................  -  
2915.32.00  - - Acetato de vinilo ........................................................................  -  
2915.33.00  - - Acetato de n- butilo ....................................................................  -  
2915.36.00  - - Acetato de dinosebe (ISO) ........................................................  -   
2915.39.00  - - Outros .........................................................................................  - 
2915.40.00  - Ácidos mono- , di- ou tricloroacéticos, seus sais e seus 

ésteres .........................................................................................  -  
2915.50.00  - Ácido propiónico, seus sais e seus ésteres .............................  -  
2915.60  - Ácidos butanóicos, ácidos pentanóicos, seus sais e seus 

ésteres: 
- - Ácidos butanóicos, seus sais e seus ésteres: 

2915.60.11 - - - Diisobutirato de 1 - isopropil - 2,2 - dimetiltrimetileno ................  - 
2915.60.19 - - - Outros ........................................................................................  - 
2915.60.90  - - Ácidos pentanóicos, seus sais e seus ésteres ............................  -  
2915.70 - Ácido palmítico, ácido esteárico, seus sais e seus ésteres:
2915.70.40 - - Ácido palmítico, seus sais e seus ésteres ...................................  -  
2915.70.50 - - Ácido esteárico, seus sais e seus ésteres ...................................  -  
2915.90  - Outros: 
2915.90.30 - - Ácido láurico, seus sais e seus ésteres .......................................  -  
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2915.90.70 - - Outros ..........................................................................................  -  

2916  Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos 
monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados 
sulfonados, nitrados ou nitrosados:  

- Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados, seus 
anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos e seus 
derivados:  

2916.11.00  - - Ácido acrílico e seus sais .........................................................  - 
2916.12.00  - - Ésteres do ácido acrílico ..........................................................  - 
2916.13.00  - - Ácido metacrílico e seus sais ...................................................  -  
2916.14.00  - - Ésteres do ácido metacrílico ....................................................  -  
2916.15.00  - - Ácidos oleico, linoleico ou linolénico, seus sais e seus 

ésteres .......................................................................................  -  
2916.16.00  - - Binapacril (ISO) ..........................................................................  -   
2916.19  - - Outros: 
2916.19.10  - - - Ácidos undecenóicos, seus sais seus ésteres...........................  -  
2916.19.40 - - - Ácido crotónico ...........................................................................  - 
2916.19.95  - - - Outros ........................................................................................  -   
2916.20.00  - Ácidos monocarboxílicos ciclânicos, ciclénicos ou 

cicloterpénicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos, 
peroxiácidos e seus derivados .................................................  -  

- Ácidos monocarboxílicos aromáticos, seus anidridos, 
halogenetos, peróxidos, peroxiácidos e seus derivados:  

2916.31.00  - - Ácido benzoico, seus sais e seus ésteres ..............................  -  
2916.32.00  - - Peróxido de benzóilo e cloreto de benzóilo ............................  - 
2916.34.00  - - Ácido fenilacético e seus sais ..................................................  -  
2916.39  - - Outros:  
2916.39.10  - - - Ésteres do ácido fenilacético .................................................  -   
2916.39.90  - - - Outros .......................................................................................  -   

2917  Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados:  

- Ácidos policarboxílicos acíclicos, seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos, peroxiácidos e seus derivados:  

2917.11.00  - - Ácido oxálico, seus sais e seus ésteres ..................................  -  
2917.12.00  - - Ácido adípico, seus sais e seus ésteres .................................  - 
2917.13 - - Ácido azelaico, ácido sebácico, seus sais e seus ésteres:
2917.13.10 - - - Ácido sebácico ...........................................................................  - 
2917.13.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
2917.14.00  - - Anidrido maleico ........................................................................  -  
2917.19  - - Outros: 
2917.19.10  - - - Ácido malónico, seus sais e seus ésteres .................................  -  
2917.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2917.20.00 - Ácidos policarboxílicos ciclânicos, ciclénicos ou 

cicloterpénicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos, 
peroxiácidos e seus derivados .................................................  -  

- Ácidos policarboxílicos aromáticos, seus anidridos, halo-
genetos, peróxidos, peroxiácidos e seus derivados:  

2917.32.00  - - Ortoftalatos de dioctilo .............................................................  -  
2917.33.00  - - Ortoftalatos de dinonilo ou de didecilo ...................................  -  
2917.34.00  - - Outros ésteres do ácido ortoftálico .........................................  -  
2917.35.00  - - Anidrido ftálico ...........................................................................  -  
2917.36.00  - - Ácido tereftálico e seus sais .....................................................  -  
2917.37.00  - - Tereftalato de dimetilo ..............................................................  -  
2917.39 - - Outros: 
2917.39.20 - - - Éster ou anidrido de ácido tetrabromoftálico; ácido 1,2,4- 

benzeno tricarboxílico; dicloreto de isoftaloilo, que contenha, 
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em peso, 0,8% ou menos de dicloreto de tereftaloilo; ácido 
naftaleno - 1,4,5,8 – tetracarboxílico; anidrido tetracloroftálico; 
3,5 - bis (metoxicarbonil) benzenosulfonato de sódio ................  -  

2917.39.95 - - - Outros ........................................................................................  -  

2918  Ácidos carboxílicos que contenham funções oxigenadas 
suplementares e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e 
peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados:  

- Ácidos carboxílicos de função álcool mas sem outra função 
oxigenada, seus anidridos, halogenetos, peróxidos, 
peroxiácidos e seus derivados:  

2918.11.00  - - Ácido láctico, seus sais e seus ésteres ...................................  -  
2918.12.00  - - Ácido tartárico ............................................................................  -  
2918.13.00  - - Sais e ésteres do ácido tartárico ..............................................  -  
2918.14.00  - - Ácido cítrico ...............................................................................  -  
2918.15.00  - - Sais e ésteres do ácido cítrico .................................................  -  
2918.16.00  - - Ácido glucónico, seus sais e seus ésteres .............................  -  
2918.18.00  - - Clorobenzilato (ISO) ..................................................................  -   
2918.19  - - Outros:  
2918.19.30  - - - Ácido cólico, ácido 3 alfa, 12 alfa- diidroxi5  beta-c olan2 4-oico 

(ácido desoxicólico), seus sais e seus ésteres ..........................  -  
2918.19.40 - - - Ácido 2,2 - bis (hidroximetil) propiónico .....................................  - 
2918.19.50 - - - Ácido 2,2 - difenil -2 - hidroxiacético (ácido benzílico) ...............  -  
2918.19.98 - - - Outros ........................................................................................  -   

- Ácidos carboxílicos de função fenol mas sem outra função 
oxigenada, seus anidridos, halogenetos, peróxidos, 
peroxiácidos e seus derivados:  

2918.21.00  - - Ácido salicílico e seus sais .......................................................  -  
2918.22.00  - - Ácido O- acetilsalicílico, seus sais e seus ésteres .................  -  
2918.23.00  - - Outros ésteres do ácido salicílico e seus sais .......................  -   
2918.29.00  - - Outros .........................................................................................  - 
2918.30.00  - Ácidos carboxílicos de função aldeído ou cetona mas sem 

outra função oxigenada, seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos, peroxiácidos e seus derivados ..............................  -  

- Outros: 
2918.91.00 - - 2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético), seus sais e 

seus ésteres ................................................................................  -  
2918.99 - - Outros:
2918.99.40 - - - Ácido 2,6 – dimetoxibenzóico; dicamba (ISO); fenoxiacetato 

de sódio ......................................................................................  -   
2918.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

VIII. ÉSTERES  DOS  ÁCIDOS INORGÂNICOS  DE NÃO- 
METAIS E SEUS SAIS, E  SEUS DERIVADOS 

HALOGENADOS,  SULFONADOS, NITRADOS OU 
NITROSADOS 

2919 Ésteres fosfóricos e seus sais, incluindo os lactofosfatos; 
seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados:  

2919.10.00  - Fosfato de tris (2,3-dibromopropilo) .........................................  -   
2919.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2920  Ésteres dos outros ácidos inorgânicos de não-metais 
(exceto os ésteres de halogenetos de hidrogénio) e seus 
sais; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados: 
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- Ésteres tiofosfóricos (fosforotioatos) e seus sais; seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados: 

2920.11.00  - - Paratião (ISO) e paratião-metilo (ISO) (metilo paratião) ........  -  
2920.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  
2920.90  - Outros:  
2920.90.10  - - Ésteres sulfúricos e ésteres carbónicos; seus sais e seus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados .....  -  
2920.90.20  - - Fosfonato de dimetilo (fosfito de dimetilo) ...................................  -  
2920.90.30  - - Fosfito de trimetilo (trimetoxifosfina) ............................................  -  
2920.90.40 - - Fosfito de trietilo...........................................................................  - 
2920.90.50 - - Fosfonato de dietilo (hidrogenofosfito de dietilo (fosfito de 

dietilo) .........................................................................................  - 
2920.90.85  - - Outros ..........................................................................................  -  

IX. COMPOSTOS DE FUNÇÕES AZOTADAS 

2921  Compostos de função amina:  

- Monoaminas acíclicas e seus derivados; sais destes produtos:  
2921.11.00  - - Mono,  di- o u trimetilamina e seus sais ...................................   KG met.am.
2921.19  - - Outros: 
2921.19.40  - - - 1,1,3,3 - Tetrametilbutilamina ....................................................  -  
2921.19.50  - - - Dietilamina e seus sais ..............................................................  -   
2921.19.60 - - - Cloridrato de cloreto de 2-(N,N-dietilamino)etilo, cloridrato de 

cloreto de 2- (N,N-diisopropilamino)etilo, e cloridrato de cloreto 
de 2- (N,N-dimetilamino)etilo .....................................................  -  

2921.19.99 - - - Outros ........................................................................................  -  
- Poliaminas acíclicas e seus derivados; sais destes produtos:  

2921.21.00  - - Etilenodiamina e seus sais .......................................................  -  
2921.22.00  - - Hexametilenodiamina e seus sais ............................................  -  
2921.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2921.30  - Monoaminas e poliaminas ciclânicas, ciclénicas ou 

cicloterpénicas, e seus derivados; sais destes produtos: 
2921.30.10  - - Cicloexilamina, cicloexildimetilamina, e seus sais .......................  -  
2921.30.91 - - Cicloex - 1,3 - ilenodiamina (1,3 - Diaminocicloexano)................  - 
2921.30.99  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Monoaminas aromáticas e seus derivados; sais destes 
produtos:  

2921.41.00  - - Anilina e seus sais .....................................................................  -  
2921.42.00  - - Derivados da anilina e seus sais ..............................................  -   
2921.43.00  - - Toluidinas e seus derivados; sais destes produtos ..............  - 
2921.44.00  - - Difenilamina e seus derivados; sais destes produtos ...........  -  
2921.45.00  - - 1- Naftilamina (alfa- naftilamina), 2- naftilamina (beta-        

- naftilamina) e seus derivados;sais destes produtos ..........  -  
2921.46.00 - - Anfetamina (DCI), benzofetamina (DCI), dexanfetamina 

(DCI), etilanfetamina (DCI), fencanfamina (DCI), lefetamina 
(DCI), levanfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina 
(DCI); sais destes produtos ....................................................  - 

2921.49.00  - - Outros .........................................................................................  -   
- Poliaminas aromáticas e seus derivados; sais destes produtos:  

2921.51  - - o,  m-, p-Fe nilenodiamina, diaminotoluenos, e seus 
derivados; sais destes produtos:  

- - - o,  m-, p-Fe nilenodiamina, diaminotoluenos, e seus deriva-
dos halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados; sais 
destes produtos: 

2921.51.11 - - - - m - Fenilenodiamina, de pureza, em peso, igual ou superior a 
99% e que contenha, 1% ou menos, em peso, de água, 200 
mg/Kg ou menos de o - fenilenodiamina e 450 mg/Kg ou 
menos de p - fenilenodiamina .................................................  - 

2921.51.19 - - - - Outros .......................................................................................  - 
2921.51.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2921.59 - - Outros:
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2921.59.50 - - - m-Fenilenobis (metilamina); 2,2’-dicloro,4,4’-metilenodianili-
na; 4,4’-bi -o toluidina;1,8-naftilenodiamina ...............................  -  

2921.59.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

2922  Compostos aminados de funções oxigenadas:  

- Aminoálcoois, exceto os que contenham mais de um tipo de 
função oxigenada, seus éteres e seus ésteres; sais destes 
produtos: 

2922.11.00  - - Monoetanolamina e seus sais ..................................................  -  
2922.12.00  - - Dietanolamina e seus sais ........................................................  -  
2922.13  - - Trietanolamina e seus sais:
2922.13.10 - - - Trietanolamina ...........................................................................  - 
2922.13.90 - - - Sais de trietanolamina ................................................................  - 
2922.14.00 - - Dextropropoxifeno (DCI) e seus sais .......................................  - 
2922.19  - - Outros:
2922.19.10 - - - N-Etildietanolamina ....................................................................  - 
2922.19.20 - - - 2,2’-Metiliminodietanol (N-metildietanolamina) ..........................  - 
2922.19.30 - - - 2-(N,N-Di-isopropilamino)etanol ................................................  -  
2922.19.85 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Aminonaftóis e outros aminofenóis, exceto os que contenham 
mais de um tipo de função oxigenada, seus éteres e ésteres; 
sais destes produtos: 

2922.21.00  - - Ácidos aminonaftolsulfónicos e seus sais .............................  -  
2922.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Aminoaldeídos, aminocetonas e aminoquinonas, exceto de 
funções oxigenadas diferentes; sais destes produtos: 

2922.31.00 - - Anfepramona (DCI), metadona (DCI) e normetadona (DCI); 
sais destes produtos ...............................................................  - 

2922.39.00 - - Outros .........................................................................................  - 
- Aminoácidos, exceto os que contenham mais de um tipo de 

função oxigenada, e seus ésteres; sais destes produtos: 
2922.41.00  - - Lisina e seus ésteres; sais destes produtos ..........................  -  
2922.42.00  - - Ácido glutâmico e seus sais .....................................................  - 
2922.43.00  - - Ácido antranílico e seus sais ....................................................  -  
2922.44.00  - - Tilidina (DCI) e seus sais ..........................................................  -  
2922.49  - - Outros:  
2922.49.20 - - - β - Alanino ..................................................................................  - 
2922.49.85 - - - Outros ........................................................................................  -  
2922.50.00  - Aminoálcoois- fenóis, aminoácidos- fenóis e outros 

compostos aminados de funções oxigenadas ........................  - 

2923  Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros 
fosfoaminolípidos, de constituição química definida ou não: 

2923.10.00  - Colina e seus sais .......................................................................  -
2923.20.00  - Lecitinas e outros fosfoaminolípidos ........................................  -  
2923.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

2924  Compostos de função carboxiamida; compostos de função 
amida do ácido carbónico:  

- Amidas (incluindo os carbamatos) acíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos: 

2924.11.00  - - Meprobamato (DCI)....................................................................  -  
2924.12.00  - - Fluoroacetamida (ISO), fosfamidona (ISO) e monocrotofos 

(ISO) .............................................................................................  -   
2924.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Amidas (incluindo os carbamatos) cíclicas e seus derivados; 
sais destes produtos: 

2924.21.00  - - Ureínas e seus derivados; sais destes produtos ...................  - 
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2924.23.00  - - Ácido 2-acetamidobenzóico (ácido N-acetilantranílico) e 
seus sais ...................................................................................  -  

2924.24.00  - - Etinamato (DCI) ..........................................................................  -  
2924.29  - - Outros:  
2924.29.10  - - - Lidocaína (DCI) ..........................................................................  -  
2924.29.98  - - - Outros ........................................................................................  -   

2925  Compostos de função carboxiimida (incluindo a sacarina e 
seus sais) ou de função imina:  

- Imidas e seus derivados; sais destes produtos:  
2925.11.00  - - Sacarina e seus sais ..................................................................  -  
2925.12.00  - - Glutetimida (DCI) .......................................................................  -  
2925.19  - - Outros: 
2925.19.20  - - - 3, 3’, 4, 4’, 5, 5’, 6, 6’- Octabromo-N,N’- etilenodiftalimida; N,N’  

etilenobis(4,5- dibromohexahidro3,6-metanoftalimida) ..............  -   
2925.19.95  - - - Outros ........................................................................................  -  
  - Iminas e seus derivados; sais destes produtos: 
2925.21.00  - - Clorodimeformo (ISO) ...............................................................  -   
2925.29.00  - - Outros .........................................................................................  -   

2926  Compostos de função nitrilo:  

2926.10.00  - Acrilonitrilo ...................................................................................  -  
2926.20.00 - 1- Cianoguanidina (diciandiamida) ............................................  -  
2926.30.00 - Fenproporex (DCI) e seus sais; intermediário da metadona 

(DCI) (4-ciano2-dimetilamino4,4-difenilbutano) .......................  - 
2926.90  - Outros: 
2926.90.20  - - Isoftalonitrilo .................................................................................  -  
2926.90.95 - - Outros ..........................................................................................  - 
2927.00.00  Compostos diazóicos, azoicos ou azóxicos ..............................  -  

2928.00 Derivados orgânicos da hidrazina e da hidroxilamina:

2928.00.10 - N,N - Bis (2 - metoxietil) hidroxilamina ..........................................  - 
2928.00.90 - Outros ............................................................................................  - 

2929  Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas):  

2929.10.00  - Isocianatos ...................................................................................  -   
2929.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

X. COMPOSTOS ORGANO- INORGÂNICOS, COMPOSTOS 
HETEROCÍCLICOS, ÁCIDOS NUCLEICOS E SEUS SAIS, E 

SULFONAMIDAS 

2930  Tiocompostos orgânicos:  

2930.20.00 - Tiocarbamatos e ditiocarbamatos .............................................  -  
2930.30.00 - Mono - , di -  ou tetrassulfuretos de tiourama...........................  -  
2930.40  - Metionina:
2930.40.10 - - Metionina (DCI) ............................................................................  - 
2930.40.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
2930.50.00 - Captafol (ISO) e metamidofos (ISO) ..........................................  -  
2930.90  - Outros: 
2930.90.13  - - Cisteína e cistina..........................................................................  -  
2930.90.16 - - Derivados de cisteína ou cistina ..................................................  - 
2930.90.20  - - Tiodiglicol (DCI) (2, 2’- tiodietanol) ...............................................  -  
2930.90.30  - - Ácido DL-2-hidroxi4-(metiltio)butírico ..........................................  -  
2930.90.40  - - Bis 3 - (3,5 - di - terc - butil - 4 - hidroxifenil) propionato de 2,2 

tiodietilo ......................................................................................  -  
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2930.90.50 - - Mistura de isómeros constituída por 4 - metil - 2,6-bis (metiltio) 
- m - fenilenodiamina e 2 - metil - 4,6 - bis (metiltio) - m - 
fenilenodiamina ..........................................................................  - 

2930.90.60 - - 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol ........................................................  -  
2930.90.99 - - Outros ..........................................................................................  -  

2931  Outros compostos organo- inorgânicos:  

2931.10.00 - Chumbo tetrametilo  e chumbo tetraetileno ..................................  -   
2931.20.00  - Compostos de tributilestanho ........................................................  -   
2931.90 - Outros:  
2931.90.10  - - Metilfosfonato de dimetilo ............................................................  -  
2931.90.20  - - Difluoreto de metilfosfonoilo (difluoreto metilfosfónico) ...............  -   
2931.90.30  - - Dicloreto de metilfosfonoilo (dicloreto metilfosfónico) .................  -  
2931.90.40  - - Metilfosofonato de (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-

il)metilmetilo;metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo]; 2,4,6-trióxido de 2,4,6-tripropil-
1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinano; propilfosfonato de dimetilo; 
etilfosfonato de dietilo;metilfosfonato de 3-(trihidroxisilil)propilo e 
sódio; misturas constituídas principalmente por ácido 
metilfosfónico e (aminoiminometil)ureia (na proporção 50:50) ....  -  

2931.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2932 Compostos  heterocíclicos  exclusivamente de 
heteroátomo(s) de oxigénio: 

2932.11.00  - - Tetraidrofurano ..........................................................................  -  
2932.12.00  - - 2- Furaldeído (furfural) ...............................................................  -  
2932.13.00  - - Álcool furfurílico e álcool tetraidrofurfurÍlico .........................  -  
2932.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2932.20 - Lactonas:  
2932.20.10  - - Fenolftaleína; Ácido 1 - hidroxi - 4 - [ 1 - (4 - hidroxi - 3 - 

metoxicarbonil - 1 - naftil) - 3 - oxo - 1 H, 3 H - benzo [de]
isocromene - 1 - ilo ] - 6 - octadecicloxi - 2 – naftóico; 3’ - 
Cloro - 6’ - cicloexilaminoespiro [ isobenzofurano - 1 (3 H), 9’ - 
xanteno ] - 3 – ona; 6’ - (N - Etil - p - toluidino) - 2’ - metilespiro 
[isobenzofurano - 1 (3 H), 9’ - xanteno ] - 3 – ona; 6 - 
Docosiloxi - 1 - hidroxi - 4 - [ 1 - (4 - hidroxi - 3 - metil - 1 - 
fenantrilo) - 3 - oxo - 1 H, 3 H - nafto [ 1,8 - cd] piran - 1 - ilo]
naftaleno - 2 - carboxilato de metilo  ..........................................  -   

2932.20.20  - - gama-Butirolactona ......................................................................  -    
2932.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Outros: 
2932.91.00  - - Isosafrole ....................................................................................  -  
2932.92.00 - - 1-(1,3-benzodioxol5-il)propan-2-ona ........................................  - 
2932.93.00  - - Piperonal.....................................................................................  -  
2932.94.00  - - Safrol ...........................................................................................  -  
2932.95.00  - - Tetraidrocanabinóis (todos os isómeros) ...............................  -  
2932.99.00 - - Outros .........................................................................................  -  

2933  Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-        
átomo(s) de azoto (nitrogénio):

- Compostos cuja estrutura contém um ciclo pirazol (hidrogenado 
ou não) não condensado:  

2933.11  - - Fenazona (antipirina) e seus derivados: 
2933.11.10  - - - Propifenazona (DCI) ..................................................................  -  
2933.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2933.19  - - Outros:  
2933.19.10  - - - Fenilbutazona (DCI) ...................................................................  -  
2933.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
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- Compostos cuja estrutura contém um ciclo imidazol 
(hidrogenado ou não) não condensado:  

2933.21.00  - - Hidantoína e seus derivados ....................................................  -  
2933.29  - - Outros: 
2933.29.10  - - - Cloridrato de nafazolina (DCIM) e nitrato de nafazolina 

(DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato de tolazolina (DCIM)  ......  -  
2933.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Compostos cuja estrutura contém um ciclo piridina (hidrogenado 
ou não) não condensado:  

2933.31.00  - - Piridina e seus sais....................................................................  -  
2933.32.00  - - Piperidina e seus sais ...............................................................  -  
2933.33.00  - - Alfentanilo (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), 

bromazepam (DCI), cetobemidona (DCI), difenoxina (DCI), 
difenoxilato (DCI), dipipanona (DCI), fentanilo (DCI), 
metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), 
intermediário A da petidina (DCI) , fenciclidina (DCI) 
(PCP), fenoperidina (DCI), pipradrol (DCI), piritramida 
(DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sais destes 
produtos ....................................................................................  -  

2933.39  - - Outros: 
2933.39.10  - - - Iproniazida (DCI); cloridrato de cetobemidona (DCIM); 

brometo de piridostigmina (DCI) ................................................  -  
2933.39.20 - - - 2,3,5,6 - tetracloropiridina ..........................................................  - 
2933.39.25 - - - Ácido 3,6 - dicloropiridina - 2 - carboxílico .................................  - 
2933.39.35 - - - 3,6 - Dicloropiridina - 2 - carboxilato de 2 - hidroxietilamónio ....  - 
2933.39.40 - - - 3,5,6 - Tricloro - 2 - piridiloxiacetato de 2 - butoxietilo ...............  - 
2933.39.45 - - - 3,5 - Dicloro - 2,4,6 - trifluoropiridina ..........................................  - 
2933.39.50 - - - Éster metílico de fluroxipir (ISO) ................................................  - 
2933.39.55 - - - 4 - Metilpiridina ...........................................................................  - 
2933.39.99 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Compostos cuja estrutura contém ciclos quinoleína ou 
isoquinoleína (hidrogenados ou não) sem outras condensações:  

2933.41.00  - - Levorfanol (DCI) e seus sais .....................................................  -  
2933.49 - - Outros:
2933.49.10  - - - Derivados halogenados da quinoleína; derivados dos ácidos 

quinoleíno-carboxílicos ..............................................................  -  
2933.49.30  - - - Dextrometorfano (DCI) e seus sais ...........................................  -  
2933.49.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Compostos cuja estrutura contém um ciclo pirimidina 
(hidrogenado ou não) ou piperazina: 

2933.52.00 - - Malonilureia (ácido barbitúrico) e seus sais ...........................  -
2933.53 - - Alobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), 

butalbital (DCI), butabarbital, ciclobarbital (DCI), 
metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital 
(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbital 
(DCI); sais destes produtos:

2933.53.10  - - - Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e seus sais ..........................  -  
2933.53.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2933.54.00  - - Outros derivados de malonilureia (ácido barbitúrico); sais 

destes produtos .......................................................................  -  
2933.55.00  - - Loprazolam (DCI), mecloqualona (DCI), metaqualona (DCI) 

e zipeprol (DCI); sais destes produtos ..................................  -  
2933.59  - - Outros:  
2933.59.10  - - - Diazinon (ISO) ............................................................................  -  
2933.59.20 - - - 1,4 - Diazabiciclo [ 2,2,2 ] octano (trietilenodiamina) .................  - 
2933.59.95  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Compostos cuja estrutura contém um ciclo triazina (hidrogenado 
ou não) não condensado:  

2933.61.00  - - Melamina ....................................................................................  -  
2933.69  - - Outros: 
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2933.69.10  - - - Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); hexaidro - 1, 
3, 5-  trinitro - 1, 3, 5 -  triazina (hexogéneo, trimetilenotrinitra-
mina) ..........................................................................................  -  

2933.69.40  - - - Metenamina (DCI) (hexametilenotetramina); 2,6-di-ter-butil - 
4-[ 4,6-bis (octiltio)-1,3,5-triazina2-ilamino] fenol .......................  -   

2933.69.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
- Lactamas:  

2933.71.00  - - 6 - Hexanolactama (epsilon- caprolactama) .............................  -  
2933.72.00  - - Clobazam (DCI) e metiprilona (DCI) .........................................  -  
2933.79.00  - - Outras lactamas .........................................................................  -  
  - Outros:  
2933.91  - - Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), 

clorazepato, clordiazepóxido (DCI), delorazepam (DCI), 
diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), 
flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), 
loflazepato de etilo (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam 
(DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), 
nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), 
oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), 
pirovalerona (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e 
triazolam (DCI); sais destes produtos:

2933.91.10  - - - Clordiazepóxido (DCI) ................................................................  -  
2933.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
2933.99  - - Outros:  
2933.99.20  - - - Indol, 3-metilindol (escatol), 6-alil6,7-diidro5H-dibenzo (c,e) 

azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e seus sais; cloridrato 
de imipramina (DCIM) ................................................................  -  

2933.99.50 - - - 2,4 - Di - ter - butil - 6 - (5 - clorobenzotriazole - 2 - il) fenol ......  - 
2933.99.80  - - - Outros ........................................................................................  -   

2934  Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química 
definida ou não; outros compostos heterocíclicos: 

2934.10.00  - Compostos cuja estrutura contém um ciclo tiazol 
(hidrogenado ou não) não condensado ...................................  -  

2934.20  - Compostos cuja estrutura contém ciclos benzotiazol 
(hidrogenados ou não) sem outras condensações: 

2934.20.20  - - Dissulfureto de di (benzotiazol- 2- ilo); benzotiazol -  2 -  tiol 
(mercaptobenzotiazol) e seus sais .............................................  -  

2934.20.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
2934.30  - Compostos cuja estrutura contém ciclos fenotiazina 

(hidrogenados ou não) sem outras condensações: 
2934.30.10  - - Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e seus sais .......................  -  
2934.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
  - Outros: 
2934.91.00 - - Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), 

cloxazolam (DCI), dextromoramida (DCI), haloxazolam 
(DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), 
pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e 
sufentanilo (DCI); sais destes produtos ................................  -  

2934.99 - - Outros: 
2934.99.60  - - - Clorprotixeno (DCI); tenalidina (DCI), seus tartaratos e 

maleatos; furazolidona (DCI); ácido 7 - aminocefalosporânico; 
sais e ésteres de ácido (6 R, 7 R) - 3 - acetoximetil - 7 –[(R) - 
2 - formiloxi - 2 - fenilacetamido)] - 8 - oxo - 5 - tia - 1 - 
azabiciclo [4.2.0] octe - 2 - eno - 2 – carboxílico; brometo de 1 
- [2 - (1, 3 - dioxan - 2 - ilo) etil ] - 2 - metilpiridinio ....................  -   

2934.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

2935.00 Sulfonamidas:
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2935.00.30 - 3 - {1 - [ 7- (Hexadecilsulfonilamino) - 1 H - indole - 3 - ilo] - 3 - 
oxo - 1 H, 3 H - nafto [ 1,8 - cd ] piran - 1 - ilo} - N, N - dimetil - 1 
H - indole - 7 – sulfonamida; metosulam (ISO) ............................  -  

2935.00.90 - Outros ............................................................................................  - 

XI. PROVITAMINAS, VITAMINAS E HORMONAS 

2936  Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por 
sintese (incluindo os concentrados naturais), bem como os 
seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, 
misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções:  

 - Vitaminas e seus derivados, não misturados:  
2936.21.00  - - Vitamina A e seus derivados ....................................................  -  
2936.22.00  - - Vitamina B1 e seus derivados ...................................................  -  
2936.23.00  - - Vitamina B2 e seus derivados ...................................................  -  
2936.24.00  - - Ácido D ou DL -  pantotenico (vitamina B3 ou vitamina B5) 

e seus derivados ......................................................................  -  
2936.25.00  - - Vitamina B6 e seus derivados ...................................................  -  
2936.26.00  - - Vitamina B12 e seus derivados .................................................  -  
2936.27.00  - - Vitamina C e seus derivados ....................................................  -  
2936.28.00  - - Vitamina E e seus derivados ....................................................  -  
2936.29.00  - - Outras vitaminas e seus derivados .........................................  - 
2936.90.00  - Outras, incluindo os concentrados naturais ............................  -  

2937  Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, 
naturais ou reproduzidos por síntese; seus derivados e 
análogos estruturais, incluindo os polipéptidos de cadeia 
modificada, utilizados principalmente como hormonas: 

- Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas e hormonas 
glicoproteicas, seus derivados e análogos estruturais: 

2937.11.00 - - Somatotropina, seus derivados e análogos estruturais ........  g 
2937.12.00 - - Insulina e seus sais ...................................................................  g 
2937.19.00 - - Outros .........................................................................................  g 

- Hormonas esteroides, seus derivados e análogos estruturais: 
2937.21.00  - - Cortisona, hidrocortisona, prednisona (deídrocortisona) e 

prednisolona (deidroidrocortisona)  ......................................  g 
2937.22.00  - - Derivados halogenados das hormonas corticosteroides .....  g 
2937.23.00  - - Estrogéneos e progestogéneos ...............................................  g 
2937.29.00  - - Outros .........................................................................................  g 
2937.50.00  - Prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, seus 

derivados e análogos estruturais .............................................  g 
2937.90.00  - Outros ...........................................................................................  g 

XII.HETERÓSIDOS  E ALCALOIDES  VEGETAIS, NATURAIS 
OU SINTÉTICOS, SEUS SAIS, ÉTERES, ÉSTERES E OUTROS 

DERIVADOS 

2938  Heterósidos, naturais ou reproduzidos por sintese, seus 
sais, éteres, ésteres e outros derivados:  

2938.10.00  - Rutósido (rutina) e seus derivados ...........................................  -  
2938.90  - Outros: 
2938.90.10  - - Heterósidos das digitais ...............................................................  -  
2938.90.30  - - Glicirrizina e glicirrizatos ..............................................................  -  
2938.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

2939  Alcaloides vegetais, naturais ou reproduzidos por sintese, 
seus sais, éteres, ésteres e outros derivados:  

- Alcaloides do ópio e seus derivados; sais destes produtos: 
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2939.11.00  - - Concentrados de palha de dormideira ou papoula; 
buprenorfina (DCI), codeína, diidrocodeína (DCI), 
etilmorfina, etorfina (DCI), heroína, hidrocodona (DCI), 
hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), 
oxicodona (DCI), oximorfona (DCI), folcodina (DCI), 
tebacon (DCI) e tebaína; sais destes produtos. ....................  -  

2939.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
2939.20.00  - Alcaloides   da  quina   e   seus   derivados;   sais   destes 

produtos ......................................................................................  -  
2939.30.00  - Cafeína e seus sais .....................................................................  -  

- Efedrinas e seus sais: 
2939.41.00  - - Efedrina e seus sais ..................................................................  -  
2939.42.00  - - Pseudoefedrina (DCI) e seus sais ............................................  -  
2939.43.00  - - Catina (DCI) e seus sais ............................................................  -  
2939.44.00  - - Norefedrina e seus sais ............................................................  -   
2939.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Teofilina e aminofilina (teofilina- etilenodiamina) e seus 
derivados; sais destes produtos: 

2939.51.00  - - Fenetilina (DCI) e seus sais ......................................................  -  
2939.59.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Alcaloides da cravagem do centeio e seus derivados; sais 
destes produtos: 

2939.61.00  - - Ergometrina (DCI) e seus sais ..................................................  -  
2939.62.00  - - Ergotamina (DCI) e seus sais ...................................................  -  
2939.63.00  - - Ácido lissérgico e seus sais .....................................................  -  
2939.69.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros: 
 2939.91.00 - - Cocaína, ecgonina, levometanfetamina, metanfetamina 

(DCI), racemato de metanfetamina; sais, ésteres e    outros 
derivados destes produtos ........................................................  -  

2939.99.00 - - Outros .........................................................................................  - 

XIII. OUTROS COMPOSTOS ORGÂNICOS 

2940.00.00  Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, 
maltose, glicose e frutose (levulose); éteres, acetais e 
ésteres de açúcares, e seus sais, exceto os produtos das 
posições 2937, 2938 e 2939 ..........................................................  -

2941  Antibióticos:  

2941.10.00  - Penicilinas e seus derivados, com a estrutura do ácido 
penicilânico; sais destes produtos ...........................................  - 

2941.20 - Estreptomicinas e seus derivados; sais destes produtos: 
2941.20.30  - - Diidroestreptomicina, seus sais, ésteres e hidratos ....................  -  
2941.20.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
2941.30.00  - Tetraciclinas e seus derivados; sais destes produtos ............  -  
2941.40.00  - Cloranfenicol e seus derivados; sais destes produtos ...........  -  
2941.50.00  - Eritromicina e seus derivados; sais destes produtos .............  -  
2941.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
2942.00.00  Outros compostos orgânicos ......................................................  -  
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CAPÍTULO 30 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

a) os alimentos dietéticos, alimentos enriquecidos, alimentos para diabéticos, complementos  
alimentares, bebidas tónicas e águas minerais, exceto as preparações nutritivas administradas 
por via intravenosa (Secção IV);

b) As preparações, tais como comprimidos, pastilhas elásticas ou adesivos (produtos administrados 
por via percutânea) destinados a ajudar os fumadores que tentam deixar de fumar (posições 2106 
ou 3824);  

 c)  os gessos especialmente calcinados ou finamente triturados para dentistas (posição 2520);  

 d)  as águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, medicinais (posição 
3301);  

 e)  as preparações das posições 3303 a 3307, mesmo com propriedades terapêuticas ou profiláticas;  

 f)  os sabões e outros produtos da posição 3401, adicionados de substâncias medicamentosas;  

 g)  as preparações à base de gesso para dentistas (posição 3407);  

 h)  a albumina do sangue não preparada com finalidades terapêuticas ou profiláticas (posição 3502). 

2. Na aceção da posição 3002, consideram-se “produtos imunológicos” os peptídios e as proteínas 
(com exclusão dos produtos da posição 2937) que participem diretamente na regulação dos 
processos imunológicos, tais como os anticorpos monoclonais (MAB), os fragmentos de anticorpos, 
os conjugados de anticorpos e os conjugados de fragmentos de anticorpos, as interleucinas, os 
interferon (IFN), as quimioquinas, bem como alguns fatores de necrose tumoral (TNF), fatores de 
crescimento (GF), hematopoietinas e fatores de estimulação de colónias (CSF).  

3.  Na aceção das posições 3003 e 3004 e da Nota 4 d) do presente Capítulo, consideram- se:  

 a)  produtos não misturados:  

  1)  as soluções aquosas de produtos não misturados;  

  2)  todos os produtos dos Capítulos 28 ou 29;  

  3)  os extratos vegetais simples da posição 1302, apenas titulados ou dissolvidos num solvente 
qualquer;  

 b) produtos misturados:  

  1)  as soluções e suspensões coloidais (exceto enxofre coloidal);  
   
  2)  os extratos vegetais obtidos pelo tratamento de misturas de substâncias vegetais;  
   
  3)  os sais e águas concentradas, obtidos por evaporação de águas minerais naturais. 

4.  A posição 3006 compreende apenas os produtos seguintes, que devem ser classificados nessa 
posição e não em qualquer outra da nomenclatura: 
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 a)  os categutes esterilizados, os materiais esterilizados semelhantes para suturas cirúrgicas 
(incluindo os fios absorvíveis esterilizados para cirurgia  ou odontologia) e os adesivos esterilizados 
para tecidos orgânicos, utilizados em cirurgia para fechar ferimentos;  

 b)  as laminárias esterilizadas;  
  
 c)  os hemostáticos absorvíveis esterilizados para cirurgia ou odontologia; as barreiras antiaderentes 

esterilizadas para cirurgia ou odontologia, absorvíveis ou não;   

 d) as preparações opacificantes para exames radiográficos, bem como os reagentes de diagnóstico 
concebidos para serem administrados ao paciente e que constituam produtos não misturados 
apresentados em doses ou produtos misturados, constituídos por dois ou mais ingredientes, 
próprios para os mesmos usos;  

 e)  os reagentes destinados a determinação dos grupos ou dos fatores sanguíneos;  

 f)  os cimentos e outros produtos para obturação dentária; os cimentos para a reconstituição óssea;  

 g)  os estojos e caixas de primeiros socorros, guarnecidos;  

h) as preparações  químicas  contracetivas à  base  de  hormonas, de outros produtos da posição 
2937 ou de espermicidas; 

 ij) as preparações apresentadas sob a forma de gel, concebidas para uso em medicina humana ou 
veterinária, como lubrificante para determinadas partes do corpo em intervenções cirúrgicas ou 
exames médicos, ou como meio de ligação entre o corpo e os instrumentos médicos;  

k) os resíduos farmacêuticos, ou seja, os produtos farmacêuticos impróprios para o uso a que foram 
originalmente destinados devido a, por exemplo, estarem fora do prazo de validade;  

 l) os equipamentos identificáveis para ostomia, isto é os sacos, cortados no formato para colostomia, 
ileostomia e urostomia bem como os seus protetores cutâneos adesivos ou placas frontais.  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nota complementar 

1. A posição 3004 compreende as preparações à base de plantas e preparações à base das substâncias 
ativas seguintes: vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais ou ácidos gordos, acondicionados para 
venda a retalho. Estas preparações são classificadas na posição 3004 se a etiqueta, a embalagem ou 
o modo de uso contiver as indicações seguintes:  

a) as doenças, afeções ou os seus sintomas, contra as quais elas devem ser empregues, 

b) a concentração das substâncias ativas ou das substâncias ativas que elas contêm, 

c) a posologia e 

 d) o modo de administração. 

Esta posição compreende igualmente as preparações homeopáticas de uso médico nas condições a), 
c) e d) mencionadas acima. 

No caso das preparações à base de vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais e ácidos gordos, o 
nível de uma destas substâncias indicada na etiqueta, como sendo a dose diária recomendada, deve 
ser significativamente mais elevado que a porção diária recomendada, necessária para garantir a 
saúde em geral ou bem estar. 
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3001  Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, 
dessecados, mesmo em pó; extratos de glândulas ou de 
outros órgãos ou das suas secreções, para usos 
opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias 
humanas ou animais preparadas para fins terapêuticos ou 
profiláticos, não especificadas nem compreendidas  noutras 
posições:  

3001.20 - Extratos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas 
secreções:  

3001.20.10  - - De origem humana ......................................................................  -  
3001.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
3001.90  - Outros:  
3001.90.20  - - De origem humana ......................................................................  -   

- - Outros:  
3001.90.91  - - - Heparina e seus sais..................................................................  -  
3001.90.98  - - - Outros ........................................................................................  -   

3002  Sangue humano; sangue animal preparado para usos 
terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros, 
outras frações do sangue, produtos imunológicos, mesmo 
modificados ou obtidos por via biotecnológica; vacinas, 
toxinas, culturas de microrganismos (exceto leveduras) e 
produtos semelhantes: 

3002.10  - Antissoros, outras frações do sangue, e produtos 
imunológicos, mesmo modificados ou obtidos por via 
biotecnológica: 

3002.10.10  - - Antissoros ....................................................................................  -  
- - Outros: 

3002.10.91  - - - Hemoglobina, globulinas do sangue e soros- globulinas ...........  -  
3002.10.98 - - - Outros ........................................................................................  -  
3002.20.00  - Vacinas para medicina humana .................................................  -  
3002.30.00 - Vacinas para medicina veterinária .............................................  - 
3002.90  - Outros:  
3002.90.10  - - Sangue humano ..........................................................................  -  
3002.90.30  - - Sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos 

ou de diagnóstico .......................................................................  -  
3002.90.50  - - Culturas de microrganismos ........................................................  -  
3002.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3003  Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 
ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, 
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não 
apresentados em doses nem acondicionados para venda a 
retalho:  

3003.10.00  - Que contenham penicilinas ou seus derivados, com 
estrutura de ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou 
seus derivados ............................................................................  -  

3003.20.00 - Que contenham outros antibióticos ..........................................  -  
- Que contenham hormonas ou outros produtos da posição 2937, 

mas que não contenham antibióticos:  
3003.31.00  - - Que contenham insulina ...........................................................  -  
3003.39.00 - - Outros .........................................................................................  -  
3003.40  - Que contenham alcaloides ou seus derivados, mas que não 

contenham hormonas nem outros produtos da posição 
29.37, nem antibióticos: 

3003.40.20  - - Que contenham efedrina ou os seus sais  ..............................  -  
3003.40.30 - - Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou os seus sais ........  -  
3003.40.40 - - Que contenham norefedrina ou os seus sais .........................  -  
3003.40.80 - - Outros .........................................................................................  -  
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3003.90.00  - Outros ...........................................................................................  - 

3004  Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 
3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não 
misturados, preparados para fins terapêuticos ou 
profiláticos, apresentados em doses (incluindo os 
destinados a serem administrados por via percutânea) ou 
acondicionados para venda a retalho:

3004.10.00  - Que contenham penicilinas ou seus derivados, com 
estrutura de ácido penicilânico, ou estreptomicinas ou 
seus derivados ............................................................................  -  

3004.20.00  - Que contenham outros antibióticos ..........................................  -  
 - Que contenham hormonas ou outros produtos da posição 2937, 

mas que não contenham antibióticos:  
3004.31.00  - - Que contenham insulina ...........................................................     
3004.32.00 - - Que contenham hormonas corticosteroides, seus 

derivados ou análogos estruturais ...............................................  -  

3004.39.00  - - Outros .........................................................................................  -   
3004.40  - Que contenham alcaloides ou seus derivados, mas que não 

contenham hormonas nem outros produtos da posição 
29.37, nem antibióticos:   

3004.40.20  - - Que contenham efedrina ou os seus sais  ..............................  -  
3004.40.30 - - Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou os seus sais ........  -  
3004.40.40 - - Que contenham norefedrina ou os seus sais .........................  -  
3004.40.80 - - - Outros .......................................................................................  - 
3004.50.00  - Outros medicamentos que contenham vitaminas ou outros 

produtos da posição 2936 .........................................................  - 
3004.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

3005  Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por 
exemplo: pensos (curativos), esparadrapos, sinapismos), 
impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas 
ou acondicionados para venda a retalho para usos 
medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários:  

3005.10.00  - Pensos (curativos) adesivos e outros artigos com uma 
camada adesiva ..........................................................................  -  

3005.90  - Outros: 
3005.90.10  - - Pastas (ouates) e artigos de pasta (ouate) ................................  -  

- - Outros:  
- - - De matérias têxteis:  

3005.90.31  - - - - Gazes e artigos de gaze...........................................................  -  
3005.90.50 - - - - Outros .......................................................................................  -  
3005.90.99  - - - Outros ........................................................................................  -  

3006  Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 
deste Capítulo: 

3006.10  - Categutes esterilizados,materiais esterilizados semelhantes 
para suturas cirúrgicas (incluindo  os fios absorvíveis 
esterilizados para cirurgia ou odontologia) e adesivos 
esterilizados para tecidos orgânicos, utilizados em cirurgia 
para fechar ferimentos; laminárias esterilizadas; 
hemostáticos absorvíveis esterilizados para cirurgia ou 
odontologia,  barreiras antiaderentes esterilizadas para 
cirurgia ou odontologia, absorvíveis ou não:  

3006.10.10  - - Categutes esterilizados ................................................................  -  
3006.10.30  - - Barreiras antiaderentes esterilizadas para cirurgia ou 

odontologia, absorvíveis ou não ...................................................  -   
3006.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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3006.20.00  - Reagentes destinados à determinação dos grupos ou dos 
fatores sanguíneos .....................................................................  -  

3006.30.00  - Preparações opacificantes para exames radiográficos; 
reagentes de diagnóstico concebidos para serem 
administrados ao paciente ........................................................  -  

3006.40.00  - Cimentos e outros produtos para obturação dentária; 
cimentos para reconstituição óssea ........................................  -  

3006.50.00  - Estojos e caixas de primeiros socorros, guarnecidos ............  -  
3006.60 - Preparações químicas contracetivas à base de hormonas, 

de outros produtos da posição 2937 ou de espermicida .......  -  
3006.70.00 - Preparações sob a forma de gel, concebidas para uso em 

medicina humana ou veterinária, como lubrificante para 
determinadas partes do corpo em intervenções cirúrgicas 
ou exames médicos, ou como meio de ligação entre o 
corpo e os instrumentos médicos ............................................  -  

- Outros: 
3006.91.00 - - Equipamentos identificáveis para ostomia .............................  -  
3006.92.00 - - Desperdícios farmacêuticos .....................................................  -  
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CAPÍTULO 31 

ADUBOS (FERTILIZANTES)  

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  o sangue animal da posição 0511;  

 b)  os produtos de constituição química definida  apresentados isoladamente, exceto os descritos nas 
Notas  2 a),  3 a), 4 a) ou 5 abaixo;  

 c) os cristais cultivados de cloreto de potássio (exceto os elementos de ótica), de peso unitário igual  
ou  superior  a 2,5 g, da posição 3824; os elementos de ótica de cloreto de potássio (posição 
9001).  

2. A posição 3102 compreende unicamente, desde que não apresentados sob as formas ou embalagens 
previstas na posição 3105:  

 a) Os produtos seguintes:  

  1) o nitrato de sódio, mesmo puro;  

  2)  o nitrato de amónio, mesmo puro;  

  3)  os sais duplos, mesmo puros, de sulfato de amónio e nitrato de amónio;  

  4)  o sulfato de amónio, mesmo puro;  

  5)  os sais duplos, mesmo puros, ou as misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio;  

  6)  os sais duplos, mesmo puros, ou as misturas de nitrato de cálcio e nitrato de magnésio;  

  7)  a cianamida cálcica, mesmo pura, impregnada ou não de óleo;  

  8)  a ureia, mesmo pura;  

 b) Os adubos (fertilizantes) que consistam em misturas entre si de produtos indicados na alínea a) 
acima;  

 c) Os adubos (fertilizantes) que consistam em misturas de cloreto de amónio ou de produtos 
indicados nas alíneas a) ou b) acima com cré, gipsite ou outras matérias inorgânicas desprovidas 
de poder fertilizante;  

 d) Os adubos (fertilizantes) líquidos que consistam em soluções aquosas ou amoniacais de produtos 
indicados nas alíneas a) 2) ou a) 8) acima, ou de uma mistura desses produtos. 
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3. A posição 3103 compreende unicamente, desde que não apresentados sob as formas ou embalagens 
previstas na posição 3105:  

 a) Os produtos seguintes:  

  1)  as escórias de desfosforação;  

  2)  os fosfatos naturais da posição 2510, ustulados, calcinados ou que tenham sofrido um 
tratamento térmico superior ao empregado para eliminar as impurezas;  

  3)  os superfosfatos (simples, duplos ou triplos);  

 4)  o hidrogeno- ortofosfato de cálcio que contenha uma proporção de flúor igual ou superior a 
0,2%, calculada sobre o produto  no estado seco;  

 b) Os adubos (fertilizantes) que consistam em misturas entre si de produtos indicados na alínea a) 
acima, considerando- se irrelevante o teor limite de flúor;  

 c) Os adubos (fertilizantes) que consistam em misturas de produtos indicados nas alíneas a) ou b) 
acima, considerando- se irrelevante o teor limite de flúor, com cré, gipsite ou outras matérias 
inorgânicas desprovidas de poder fertilizante. 

4. A posição 3104 compreende unicamente, desde que não apresentados sob as formas ou embalagens 
previstas na posição 3105:  

 a) os produtos seguintes:  

  1)  os sais de potássio naturais, em bruto (carnalite, cainite, silvinite e outros);  

  2)  o cloreto de potássio, mesmo puro, ressalvadas as disposições da Nota 1 c) acima;  

  3)  o sulfato de potássio, mesmo puro;  

  4)  o sulfato de magnésio e potássio, mesmo puro;  

 b) os adubos ou fertilizantes que consistam em misturas entre si dos produtos indicados na alínea a) 
acima. 

5. O hidrogeno- ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou diamoniacal) e o diidrogeno- ortofosfato de 
amónio (fosfato monoamónico ou monoamoniacal), mesmo puros, e as misturas destes produtos 
entre si, incluem- se na posição 3105. 

6. Na aceção da posição 3105, a expressão “outros adubos (outros fertilizantes)”apenas inclui os 
produtos dos tipos utilizados como adubos (fertilizantes), que contêm, como constituinte essencial, 
pelo menos um dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo ou potássio. 
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3101.00.00  Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo 
misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos ou 
fertilizantes resultantes da mistura ou do tratamento químico 
de produtos de origem animal ou vegetal ..................................  -  

3102  Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados 
(nitrogenados):  

3102.10  - Ureia, mesmo em solução aquosa: 
3102.10.10  - - Ureia  de teor em azoto superior a 45%, em peso, do produto 

anidro no estado  seco ...............................................................  Kg N 
3102.10.90  - - Outra ............................................................................................  Kg N 

- Sulfato de amónio; sais duplos e misturas, de sulfato de amónio 
e nitrato de amónio:  

3102.21.00  - - Sulfato de amónio ......................................................................  Kg N 
3102.29.00  - - Outros .........................................................................................  Kg N 
3102.30  - Nitrato de amónio, mesmo em solução aquosa: 
3102.30.10  - - Em solução aquosa .....................................................................  Kg N 
3102.30.90  - - Outro ............................................................................................  Kg N 
3102.40  - Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou 

com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder 
fertilizante:  

3102.40.10  - - De teor em azoto não superior a 28%, em peso .........................  Kg N 
3102.40.90  - - De teor em azoto superior a 28%, em peso ................................  Kg N 
3102.50.00  - Nitrato de sódio ...........................................................................  Kg N ∗
3102.60.00  - Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de 

amónio .........................................................................................  Kg N 
3102.80.00  - Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções 

aquosas ou amoniacais .............................................................  Kg N 
3102.90.00  - Outros, incluindo as misturas não mencionadas nas 

subposições precedentes..........................................................  Kg N 

3103  Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados:  

3103.10  - Superfosfatos:  
3103.10.10  - - De teor em pentóxido de difósforo superior  a  35%, em peso ...  Kg P2O5

3103.10.90  - - Outros ..........................................................................................  Kg P2O5

3103.90.00  - Outros ...........................................................................................  Kg P2O5

3104  Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos:  

3104.20  - Cloreto de potássio:  
3104.20.10  - - De teor em potássio expresso em K2O não superior a 40%, em 

peso, do produto anidro no estado seco ......................................  Kg K2O 
3104.20.50  - - De teor em potássio expresso em K2O superior a 40% mas não 

superior a 62%, em peso, do produto anidro no estado  seco ..  Kg K2O 
3104.20.90  - - De teor em potássio expresso em K2O superior a 62%, em 

peso, do produto anidro no estado seco ....................................  Kg K2O 
3104.30.00  - Sulfato de potássio .....................................................................  Kg K2O 
3104.90.00  - Outros ...........................................................................................  Kg K2O 

3105  Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham 
dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto 
(nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (outros 
fertilizantes); produtos do presente Capítulo apresentados 
em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em 
embalagens com peso bruto não superior a 10 Kg:  

3105.10.00  - Produtos do presente Capítulo apresentados em tabletes 
ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com 
peso bruto não superior a 10Kg ...............................................  -  
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3105.20 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que 
contenham os três elementos fertilizantes: azoto 
(nitrogénio), fósforo e potássio:

3105.20.10  - - De teor em azoto (nitrogénio) superior a 10%, em peso, do 
produto anidro no estado seco ................................................... -

3105.20.90  - - Outros .......................................................................................... -
3105.30.00  - Hidrogeneo- ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou 

diamoniacal) ................................................................................  -
3105.40.00  - Diidrogeno- ortofosfato de amónio (fosfato monoamónico 

ou monoamoniacal), mesmo misturados com hidrogeno-
ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou 
diamoniacal) ................................................................................  -

- Outros adubos (outros fertilizantes) minerais ou químicos, que 
contenham os dois elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio) e 
fósforo:  

3105.51.00  - - Que contenham nitratos e fosfatos .........................................  -  
3105.59.00  - - Outros .........................................................................................  -  
3105.60.00  - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que 

contenham os dois elementos fertilizantes: fósforo e 
potássio ....................................................................................... -   

3105.90  - Outros:  
3105.90.20  - - De teor em azoto superior a 10%, em peso, do produto anidro 

no estado seco .............................................................................  -  ∗
3105.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -  ∗
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CAPÍTULO 32 

EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS; TANINOS E SEUS DERIVADOS; PIGMENTOS E OUTRAS 
MATÉRIAS CORANTES; TINTAS E VERNIZES; MÁSTIQUES; TINTAS DE ESCREVER 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os que 
correspondam às especificações das posições 3203 ou 3204, os produtos inorgânicos dos tipos 
utilizados como luminóforos (posição 3206), os vidros obtidos a partir do quartzo ou de outras 
sílicas, fundidos sob as formas indicadas na posição 3207 e as tinturas e outras matérias corantes 
apresentadas em formas próprias ou em embalagens para venda a retalho, da posição 3212;  

 b) os tanatos e outros derivados tânicos dos produtos incluídos nas posições 2936 a 2939, 2941 ou 
3501 a 3504;  

 c) os mástiques de asfalto e outros mástiques betuminosos (posição 2715). 

2. As misturas de sais de diazónio estabilizados e de copulantes utilizados para estes sais, para produção 
de corantes azoicos, incluem- se na posição 3204. 

3.  Também se incluem nas posições 3203, 3204, 3205 e 3206, as preparações à base de matérias 
corantes (incluindo, no que respeita à posição 3206, os pigmentos da posição 2530 ou do Capítulo 28, 
as escamas e os pós metálicos), dos tipos utilizados para colorir qualquer matéria ou destinadas a 
entrar como ingredientes na fabricação de preparações corantes. Estas posições não compreendem, 
todavia, os pigmentos em dispersão em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso, dos tipos 
utilizados na fabricação de tintas (posição 3212), nem as outras preparações indicadas nas posições 
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215. 

4. As soluções (excluindo os colódios), em solventes orgânicos voláteis, dos produtos referidos nas 
posições 3901 a 3913 incluem- se na posição 3208 quando a proporção do solvente seja superior a 
50% do peso da solução. 

5.  Na aceção do presente Capítulo, a expressão «matérias corantes» não abrange os produtos dos tipos 
utilizados como matérias de carga nas tintas a óleo, mesmo que possam também ser utilizados como 
pigmentos corantes nas tintas de água. 

6. Na aceção da posição 3212, apenas se consideram «folhas para marcar a ferro»as folhas delgadas 
do tipo das utilizadas, por exemplo, para marcar encadernações, couros ou forros de chapéus e 
constituídas por:  

 a)  pós metálicos impalpáveis (mesmo de metais preciosos) ou pigmentos, aglomerados por meio de 
cola, gelatina ou de outros aglutinantes;  

 b)  metais (mesmo preciosos) ou pigmentos, depositados sobre uma folha de qualquer matéria, que 
lhes serve de suporte. 
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3201  Extratos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, 
éteres, ésteres e outros derivados:  

3201.10.00  - Extrato de quebracho ..................................................................  -  
3201.20.00 - Extrato de mimosa ......................................................................  -  
3201.90  - Outros:  
3201.90.20 - - Extratos de sumagre, de valonado, de carvalho ou de 

castanheiro .................................................................................  - 
3201.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3202  Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes 
inorgânicos; preparações tanantes, mesmo que contenham 
produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a 
pré-curtimenta:  

3202.10.00  - Produtos tanantes orgânicos sintéticos ...................................  -  
3202.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3203.00  Matérias corantes de origem vegetal ou animal (incluindo os 
extratos tintoriais mas excluindo os negros de origem 
animal), mesmo de constituição química definida; 
preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à 
base de matérias corantes de origem vegetal ou animal:  

3203.00.10 - Matérias corantes de origem vegetal e preparações à base 
destas matérias ............................................................................  -   

3203.00.90  - Matérias corantes de origem animal e preparações à base 
destas matérias ............................................................................  -  

3204  Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de 
constituição química definida; preparações indicadas na 
Nota 3 do presente Capítulo, à base de matérias corantes 
orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos 
tipos utilizados como agentes de avivamento fluorescentes 
ou como luminóforos, mesmo de constituição química 
definida:  

- Matérias corantes orgânicas sintéticas e preparações indicadas 
na Nota 3 do presente Capítulo, à base dessas matérias 
corantes:  

3204.11.00  - - Corantes dispersos e preparações à base desses corantes  -  
3204.12.00  - - Corantes ácidos, mesmo metalizados, e preparações à 

base desses corantes; corantes mordentes e preparações 
à base desses corantes ...........................................................  -   

3204.13.00  - - Corantes básicos e preparações à base desses corantes ....  -  
3204.14.00  - - Corantes diretos e preparações à base desses corantes .....  -  
3204.15.00  - - Corantes de cuba (incluindo os utilizáveis, no estado em 

que se apresentam, como pigmentos) e preparações à 
base desses corantes ..............................................................  -  

3204.16.00  - - Corantes reagentes e preparações à base desses corantes  -  
3204.17.00  - - Pigmentos e preparações à base desses pigmentos ............  -  
3204.19.00  - - Outros, incluindo as misturas de matérias corantes de 

duas ou mais das subposições 3204.11 a 3204.19 ...............  -  
3204.20.00  - Produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como 

agentes de avivamento fluorescentes ......................................  -  
3204.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
3205.00.00  Lacas corantes; preparações indicadas na Nota 3 do 

presente Capítulo, à base de lacas corantes .............................  -  

3206  Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 
do presente Capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 
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3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como 
luminóforos, mesmo de constituição química definida:  

 - Pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio: 
3206.11.00  - - Que contenham, em peso, 80% ou mais de dióxido de 

titânio, calculado sobre matéria seca ....................................  -  
3206.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
3206.20.00  - Pigmentos e preparações à base de compostos de crómio ...  -  

- Outras matérias corantes e outras preparações:  
3206.41.00  - - Ultramar e suas preparações ...................................................  -  
3206.42.00  - - Litopónio, outros pigmentos e preparações à base de 

sulfureto de zinco ....................................................................  -  
3206.49  - - Outras:  
3206.49.10  - - - Magnetite ...................................................................................  -  
3206.49.70  - - - Outras ........................................................................................  -    
3206.50.00  - Produtos inorgânicos dos tipos utilizados como 

luminóforos .................................................................................  -  

3207  Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições 
vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e 
preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas 
indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro 
e outros vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em 
flocos:  

3207.10.00  - Pigmentos, opacificantes e cores preparados e preparações 
semelhantes ................................................................................  -  

3207.20  - Composições vitrificáveis, engobos e preparações 
semelhantes:  

3207.20.10  - - Engobos .......................................................................................  -  
3207.20.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
3207.30.00 - Esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes ......  -  
3207.40  - Fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânulos, em 

lamelas ou em flocos:  
3207.40.40 - - Vidro em forma de flocos de comprimento igual ou superior a 

0,1 mm, mas não superior a 3,5 mm e espessura igual ou 
superior a 2 micrómetros ou mais, mas não superior a 5 
micrómetros; vidro em forma de pó ou de grânulos, que 
contenham, em peso, 99% ou mais de dióxido de silício ..........  -  

3207.40.85  - - Outros ..........................................................................................  -   

3208  Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de 
polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos 
em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do 
presente Capítulo:  

3208.10  - À base de poliésteres:  
3208.10.10  - - Soluções definidas na Nota 4 do presente Capítulo ....................  -  
3208.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
3208.20  - À base de polímeros acrílicos ou vinílicos:  
3208.20.10  - - Soluções definidas na Nota 4 do presente Capítulo ....................  -  
3208.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
3208.90  - Outros:  

- - Soluções definidas na Nota 4 do presente Capítulo: 
3208.90.11 - - - Poliuretano obtido a partir de 2,2’ -(terc - butilimino) dietanol e 

de 4,4’ - metilenodicicloexilodiisocianato, em forma de solução 
em N,N-dimetilacetamida que contenham, em peso, 48% ou 
mais de polímero........................................................................  - 

3208.90.13 - - - Copolímero de p-cresol e divinilbenzeno, em forma de solução 
em N,N-dimetilacetamida, que contenham, em peso, 48% ou 
mais de polímero........................................................................  - 

3208.90.19 - - - Outros ........................................................................................  - 
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- - Outros:  
3208.90.91  - - - À  base de polímeros sintéticos..................................................  -  
3208.90.99  - - - À  base de polímeros naturais modificados ...............................  -  

3209  Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de 
polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos 
num meio aquoso:  

3209.10.00  - À base de polímeros acrílicos ou vinílicos ..............................  -  
3209.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3210.00  Outras tintas e vernizes; pigmentos de água preparados, dos 
tipos utilizados para acabamento de couros:  

3210.00.10  - Tintas e vernizes a óleo .................................................................  -  
3210.00.90  - Outros ............................................................................................  -  
3211.00.00  Secantes preparados ....................................................................  -  

3212  Pigmentos (incluindo os pós e flocos metálicos) dispersos 
em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso, dos 
tipos utilizados na fabricação de tintas; folhas para marcar a 
ferro; tinturas e outras matérias corantes apresentadas em 
formas próprias ou em embalagens para venda a retalho:  

3212.10.00  - Folhas para marcar a ferro .........................................................  -  
3212.90.00 - Outros ...........................................................................................  .  

3213  Cores para pintura artística, atividades educativas, pintura 
de tabuletas, modificação de tonalidades, recreação e cores 
semelhantes, em pastilhas, tubos, potes, frascos, godés ou 
acondicionamentos semelhantes:  

3213.10.00  - Cores em sortidos .......................................................................  -  
3213.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

3214  Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros 
mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não 
refratários do tipo dos utilizados em alvenaria:  

3214.10  - Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros 
mástiques; indutos utilizados em pintura:

3214.10.10  - - Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques .  -  
3214.10.90  - - Indutos utilizados em pintura .......................................................  -  
3214.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3215  Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e 
outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido:  

- Tintas de impressão:  
3215.11.00 - - Pretas ..........................................................................................  -  
3215.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  
3215.90.00  - Outras ...........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 33 

ÓLEOS ESSENCIAIS E RESINÓIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA OU DE TOUCADOR 
PREPARADOS E PREPARAÇÕES COSMÉTICAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende: 

 a)  as oleorresinas naturais e os extratos vegetais das posições 1301 ou 1302;   

 b)  os sabões e outros produtos da posição 3401;  

 c)  as essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato 
e os outros produtos da posição 3805. 

2. Na aceção da posição 3302, a expressão “substâncias odoríferas” abrange unicamente as 
substâncias da posição 3301, os ingredientes odoríferos extraídos dessas substâncias e os produtos 
aromáticos obtidos por síntese.  

3. As posições 3303 a 3307 aplicam- se, entre outros, aos produtos, misturados ou não, próprios para 
serem utilizados como produtos daquelas posições e acondicionados para venda a retalho tendo em 
vista o seu emprego para aqueles usos, exceto águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de 
óleos essenciais. 

4.  Consideram- se “produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas”, na 
aceção da posição 3307, entre outros, os seguintes produtos: saquinhos que contenham partes de 
planta aromática; preparações odoríferas que atuem por combustão; papéis perfumados e papéis 
impregnados ou revestidos de cosméticos; soluções líquidas para lentes de contacto ou para olhos 
artificiais; pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de perfume 
ou de cosméticos; produtos de toucador preparados, para animais. 
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3301  Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluindo os 
chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; 
oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos 
essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em 
matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através 
de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos 
terpénicos residuais da desterpenização dos óleos 
essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas 
de óleos essenciais: 

- Óleos essenciais de citrinos: 
3301.12  - - De laranja:
3301.12.10  - - - Não desterpenizados .................................................................  -  
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3301.12.90  - - - Desterpenizados ........................................................................  -  
3301.13  - - De limão: 
3301.13.10  - - - Não desterpenizados .................................................................  -  
3301.13.90  - - - Desterpenizados ........................................................................  -  
3301.19  - - Outros: 
3301.19.20  - - - Não desterpenizados .................................................................  -   
3301.19.80  - - - Desterpenizados ........................................................................  -   

- Óleos essenciais, exceto de citrinos: 
3301.24  - - De hortelã- pimenta (Mentha piperita): 
3301.24.10  - - - Não desterpenizados .................................................................  -  
3301.24.90  - - - Desterpenizados ........................................................................  -  
3301.25  - - De outras mentas: 
3301.25.10  - - - Não desterpenizados .................................................................  -  
3301.25.90  - - - Desterpenizados ........................................................................  -  
3301.29  - - Outros: 

- - - De cravo - da - índia, de niaúli, de ilang- ilang: 
3301.29.11  - - - - Não desterpenizados ...............................................................  -  
3301.29.31  - - - - Desterpenizados ......................................................................  -  

- - - Outros: 
3301.29.41  - - - - Não desterpenizados ...............................................................  -   
  - - - - Desterpenizados: 
3301.29.71  - - - - - De gerânio; de jasmim; de vetiver ..........................................  -   
3301.29.79  - - - - - De alfazema ou de lavanda ....................................................  -   
3301.29.91  - - - - - Outras .....................................................................................  -   
3301.30.00  - Resinóides ...................................................................................  -  
3301.90  - Outros:
3301.90.10  - - Subprodutos terpénicos residuais da desterpenização dos 

óleos essenciais .........................................................................  -  
- - Oleorresinas de extração: 

3301.90.21 - - - De alcaçuz e de lúpulo ...............................................................  - 
3301.90.30 - - - Outras ........................................................................................  - 
3301.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3302  Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluindo as 
soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas 
substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas 
para a indústria; outras preparações à base de substâncias 
odoríferas, dos tipos utilizados para a fabricação de bebidas: 

3302.10 - Dos tipos utilizados para as indústrias alimentares ou de 
bebidas: 

- - Dos tipos utilizados para as indústrias de bebidas: 
- - - Preparações que contenham todos os agentes aromatizantes 

que caracterizam uma bebida: 
3302.10.10 - - - - De teor alcoólico adquirido superior a 0,5% vol .......................  - 

- - - - Outros: 
3302.10.21 - - - - - Que contenham matérias gordas provenientes do leite, 

sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fécula, ou que 
contenham, em peso, menos de 1,5% de matérias gordas 
provenientes do leite, menos de 5% de sacarose ou de 
isoglicose, menos de 5% de glicose ou amido ou fécula .....  - 

3302.10.29 - - - - - Outras .....................................................................................  - 
3302.10.40 - - - Outras ........................................................................................  - 
3302.10.90 - - Dos tipos utilizados para as indústrias alimentares .....................  - 
3302.90  - Outras: 
3302.90.10  - - Soluções alcoólicas .....................................................................  -  
3302.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

3303.00  Perfumes e águas- de- colónia: 

3303.00.10  - Perfumes .......................................................................................  -  
3303.00.90 - Águas- de- colónia ..........................................................................  -  
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3304  Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e 
preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto 
medicamentos), incluindo as preparações antis solares e os 
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros: 

3304.10.00  - Produtos de maquilhagem para os lábios ................................  -  
3304.20.00  - Produtos de maquilhagem para os olhos .................................  -  
3304.30.00  - Preparações para manicuros e pedicuros ................................  -  

- Outros: 
3304.91.00  - - Pós, incluindo os compactos ...................................................  -  
3304.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

3305  Preparações capilares: 

3305.10.00  - Champôs ......................................................................................  -  
3305.20.00  - Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, 

dos cabelos .................................................................................  -  
3305.30.00  - Lacas para o cabelo ....................................................................  -  
3305.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

3306  Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os 
pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios 
utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais), 
em embalagens individuais para venda a retalho: 

3306.10.00  - Dentífricos (dentifrícios) .............................................................  -  
3306.20.00 - Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios 

dentais) ........................................................................................  - 
3306.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

3307  Preparações para barbear (antes, durante ou após), 
desodorizantes (desodorantes) corporais, preparações para 
banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de 
toucador preparados e outras preparações cosméticas, não 
especificados nem compreendidos noutras posições; 
desodorizantes (desodorantes) de ambiente, preparados, 
mesmo não perfumados, com ou sem propriedades 
desinfetantes: 

3307.10.00  - Preparações para barbear (antes, durante ou após) ...............  -  
3307.20.00 - Desodorizantes (desodorantes)corporais e antiperspirantes  -
3307.30.00  - Sais perfumados e outras preparações para banhos ..............  -  

- Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes, 
incluindo as preparações odoríferas para cerimónias religiosas: 

3307.41.00  - - Agarbate e outras preparações odoríferas que atuem por 
combustão ................................................................................  -  

3307.49.00  - - Outras .........................................................................................  -  
3307.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 34 

SABÕES, AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM, 
PREPARAÇÕES  LUBRIFICANTES, CERAS ARTIFICIAIS, CERAS PREPARADAS, PRODUTOS DE 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, VELAS E ARTIGOS SEMELHANTES, MASSAS OU  PASTAS  PARA 
MODELAR, “CERAS PARA DENTISTAS”  E COMPOSIÇÕES  PARA DENTISTAS À BASE DE GESSO 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende: 

 a) as misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais dos tipos 
utilizados como preparações para desmoldagem (posição 1517);  

 b) os compostos isolados de constituição química definida;  

 c) os champôs, dentífricos (dentifrícios), cremes e espumas de barbear e preparações para banho, 
que contenham sabão ou outros agentes orgânicos de superfície (posições 3305, 3306 ou 3307).  

2.  Na aceção da posição 3401, o termo “sabões” apenas se aplica aos sabões solúveis em água. Os 
sabões e outros produtos daquela posição podem ter sido adicionados de outras substâncias (por 
exemplo, desinfetantes, pós abrasivos, cargas, produtos medicamentosos). Todavia, os que 
contenham abrasivos só se incluem naquela posição se se apresentarem em barras, pedaços, figuras 
moldadas ou em pães. Apresentados sob outras formas, classificam- se na posição 3405, como 
pastas e pós para arear e preparações semelhantes. 

3. Na aceção da posição 3402, os “agentes orgânicos de superfície” são produtos que quando 
misturados com água numa concentração de 0,5%, a 200C, e deixados em repouso durante uma hora 
à mesma temperatura: 

 a)  originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem separação da 
matéria insolúvel; e 

 b) reduzem a tensão superficial da água a 4,5 x 10- 2 N/m (45 dines/cm) ou menos. 

4. A expressão “óleos de petróleo ou de minerais betuminosos” usada no texto da posição 3403 refere-
se aos produtos definidos na Nota 2 do Capítulo 27. 

5. Ressalvadas as exclusões abaixo indicadas, a expressão “ceras artificiais e ceras preparadas”, 
utilizada no texto da posição 3404, aplica- se apenas: 

 a) aos produtos que apresentem as características de ceras, obtidos por um processo químico, 
mesmo solúveis em água;  

 b) aos produtos obtidos por mistura de diferentes ceras entre si;  

 c) aos produtos que apresentem as características de ceras, à base de ceras ou parafinas e que 
contenham, além disso, gorduras, resinas, matérias minerais ou outras matérias. 

 Pelo contrário, a posição 3404 não compreende: 

 a)  os produtos das posições 1516, 3402, ou 3823, mesmo que apresentem as características de 
ceras;  

 b)  as ceras animais ou vegetais, não misturadas, mesmo refinadas ou coradas, da posição 1521;  
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 c)  as ceras minerais e os produtos semelhantes da posição 2712, mesmo misturados entre si ou 
simplesmente corados;  

 d)  as ceras misturadas, dispersas ou dissolvidas em meio líquido (posições 3405, 3809, etc.). 
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3401  Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoactivos 
utilizados como sabão, em barras, pães, pedaços ou figuras 
moldados, mesmo que contenham sabão; produtos e 
preparações orgânicos tensoactivos para lavagem da pele, 
em forma de líquido ou de creme, acondicionados para 
venda a retalho, mesmo que contenham sabão; papel, 
pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, 
revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes: 

- Sabões, produtos e preparações orgânicos tensoactivos, em 
barras, pães, pedaços ou figuras moldadas, e papel, pastas 
(ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou 
recobertos de sabão ou de detergentes: 

3401.11.00 - - De toucador (incluindo os de uso medicinal)  ........................  -  
3401.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
3401.20 - Sabões sob outras formas: 
3401.20.10  - - Flocos, palhetas, grânulos ou pós ...............................................  -  
3401.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
3401.30.00 - Produtos e preparações orgânicos tensoactivos para 

lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, 
acondicionados para venda a retalho, mesmo que 
contenham sabão .......................................................................  - 

3402  Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); 
preparações tensoactivas, preparações para lavagem 
(incluindo as preparações auxiliares para lavagem) e 
preparações para limpeza, mesmo que contenham sabão, 
exceto as da posição 3401: 

- Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para 
venda a retalho: 

3402.11 - - Aniónicos:
3402.11.10 - - - Solução aquosa que contenha, em peso, 30% ou mais, mas 

não mais de 50% de alquil (oxidi(benzenosulfonato)) de 
dissódio ......................................................................................  - 

3402.11.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
3402.12.00  - - Catiónicos ..................................................................................  -  
3402.13.00  - - Não iónicos ................................................................................  -  
3402.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
3402.20  - Preparações acondicionadas para venda a retalho: 
3402.20.20  - - Preparações tensoactivas ...........................................................  -  
3402.20.90  - - Preparações para lavagem e preparações para limpeza ............  -  
3402.90  - Outras: 
3402.90.10  - - Preparações tensoactivas ...........................................................  -  
3402.90.90  - - Preparações para lavagem e preparações para limpeza ............  -  

3403  Preparações lubrificantes (incluindo os óleos de corte, as 
preparações antiaderentes de porcas e parafusos, as 
preparações antiferrugem ou anticorrosão e as preparações 
para desmoldagem, à base de lubrificantes) e preparações 
dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias 
têxteis, para untar couros, peles com pelo e outras matérias, 
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exceto as que contenham, como constituintes de base, 70% 
ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos: 

 - Que contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos: 
3403.11.00  - - Preparações para tratamento de matérias têxteis, couros, 

peles com pelo ou de outras matérias ...................................  -  
3403.19  - - Outras: 
3403.19.10  - - - Que contenham, em peso, 70% ou mais de óleos de petróleo 

ou de minerais betuminosos não considerados como 
constituintes de base .................................................................  -  

3403.19.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
- Outras: 

3403.91.00  - - Preparações para tratamento de matérias têxteis, couros, 
peles com pelo ou de outras matérias .....................................  -  

3403.99.00  - - Outras .........................................................................................  -   

3404  Ceras artificiais e ceras preparadas: 

3404.20.00  - De poli(oxietileno) (polietilenoglicol) ........................................  -  
3404.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

3405  Pomadas e cremes para calçado, encáusticas, preparações 
para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, 
pastas e pós para arear e preparações semelhantes (mesmo 
apresentados em papel, pasta (ouates), feltros, falsos 
tecidos, plásticos ou borracha alveolares, impregnados, 
revestidos ou recobertos daquelas preparações), com 
exclusão das ceras da posição 3404: 

3405.10.00  - Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçado 
ou para couros ............................................................................  -  

3405.20.00  - Encáusticas e preparações semelhantes, para conservação 
e limpeza de móveis de madeira, soalhos e de outros 
artigos de madeira ......................................................................  -  

3405.30.00  - Preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias e 
produtos semelhantes, exceto preparações para dar brilho 
a metais .......................................................................................  -  

3405.40.00  - Pastas, pós e outras preparações para arear ...........................  -  
3405.90  - Outros:
3405.90.10  - - Preparações para dar brilho a metais ..........................................  -  
3405.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3406.00.00  Velas, pavios, círios e artigos semelhantes ...............................  -  

3407.00.00  Massas ou pastas para modelar, incluindo as próprias para 
recreação de crianças; “ceras para dentistas” apresentadas 
em sortidos, em embalagens para venda a retalho ou em 
placas, ferraduras, varetas ou formas semelhantes; outras 
composições para dentistas à base de gesso ...........................  -  
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CAPÍTULO 35 

MATÉRIAS ALBUMINOIDES; PRODUTOS À BASE DE AMIDOS OU DE FÉCULAS MODIFICADOS; 
COLAS; ENZIMAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as leveduras (posição 2102);  

 b)  as frações do sangue (exceto a albumina do sangue não preparada com finalidades terapêuticas 
ou profiláticas), os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30;  

 c)  as preparacões enzimáticas para a pré- curtimenta (posição 3202);  

 d)  as preparacões enzimáticas para molhagem (pré- lavagem) ou para lavagem e os outros produtos 
do Capítulo 34;  

 e)  as proteínas endurecidas (posição 3913);  

 f)  os produtos das artes gráficas em suporte de gelatina (Capítulo 49). 

2.  O termo “dextrina”, empregado no texto da posição 3505, aplica- se aos produtos provenientes da 
degradação dos amidos ou féculas, com um teor de açúcares redutores, expresso em dextrose, sobre 
matéria seca, não superior a 10%. 

Estes produtos, com um teor superior a 10%, incluem - se na posição 1702. 

Nota complementar 

1.  A subposição 3504.00.10 compeende os concentrados de proteínas do leite que contenham, em 
peso, calculado sobre a matéria seca, mais de 85% de proteínas.   
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3501  Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas 
de caseína:  

3501.10  - Caseínas:  
3501.10.10  - - Destinadas à fabricação de fibras têxteis artificiais .....................  -  
3501.10.50  - - Destinadas a usos industriais, exceto fabricação de produtos 

alimentares ou forrageiros .........................................................  -  
3501.10.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
3501.90  - Outros:  
3501.90.10  - - Colas de caseína .........................................................................  -  
3501.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3502  Albuminas (incluindo os concentrados de várias proteínas 
de soro de leite, que contenham, em peso, calculado sobre a 
matéria seca, mais de 80% de proteínas de soro de leite), 
albuminatos e outros derivados das albuminas:  

- Ovalbumina: 
3502.11 - - Seca:
3502.11.10  - - - Imprópria ou tornada imprópria para alimentação humana .......  -  
3502.11.90 - - - Outra ..........................................................................................  - 
3502.19  - - Outra:
3502.19.10  - - - Imprópria ou tornada imprópria para alimentação humana .......  -  
3502.19.90 - - - Outra ..........................................................................................  - 
3502.20 - Lactalbumina, incluindo os concentrados de duas ou mais 

proteínas de soro de leite:
3502.20.10  - - Imprópria ou tornada imprópria para alimentação humana .........  -  

- - Outra: 
3502.20.91  - - - Seca (em folhas, escamas, cristais, pós, etc.)  .........................  -  
3502.20.99 - - - Outra ..........................................................................................  -  
3502.90 - Outros: 

- - Albuminas, exceto ovalbumina e lactalbumina: 
3502.90.20  - - - Impróprias ou tornadas impróprias para alimentação humana .  -  
3502.90.70 - - - Outras ........................................................................................  - 
3502.90.90  - - Albuminatos e outros derivados das albuminas ..........................  -  

3503.00  Gelatinas (incluindo as apresentadas em folhas de forma 
quadrada ou retangular, mesmo trabalhadas na superfície ou 
coradas) e seus derivados; ictiocola; outras colas de origem 
animal, exceto colas de caseína da posição 3501:  

3503.00.10  - Gelatinas e seus derivados ...........................................................  -  
3503.00.80 - Outras ............................................................................................  -  

3504.00  Peptonas e seus derivados; outras matérias proteicas e seus 
derivados, não especificados nem compreendidos noutras 
posicões; pó de peles, tratado ou não pelo crómio: 

3504.00.10 - Concentrados de proteínas do leite especificados na Nota 
complementar 1 do presente Capítulo .........................................  -   

3504.00.90 - Outras ............................................................................................  -   

3505  Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por 
exemplo: amidos e féculas pré- gelatinizados ou 
esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de 
dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados:  

3505.10  - Dextrina e outros amidos e féculas modificados:  
3505.10.10 - - Dextrina........................................................................................  -  

- - Outros amidos e féculas modificados:  
3505.10.50  - - - Amidos e féculas esterificados ou eterificados ..........................  -  
3505.10.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
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3505.20  - Colas:  
3505.20.10  - - De teor, em peso, de amidos ou de féculas, de dextrina ou de 

outros amidos ou féculas modificados, inferior a 25% ..............  -  
3505.20.30  - - De teor, em peso, de amidos ou de féculas, de dextrina ou de 

outros amidos ou féculas modificados, igual ou superior a 
25%, mas inferior a 55% ............................................................  -  

3505.20.50  - - De teor, em peso, de amidos ou de féculas, de dextrina ou de 
outros amidos ou féculas modificados, igual ou superior a 
55%, mas inferior a 80% ............................................................  -  

3505.20.90  - - De teor, em peso, de amidos ou de féculas, de dextrina ou de 
outros  amidos  ou féculas modificados, igual ou superior a 
80% ............................................................................................  -  

3506  Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem 
compreendidos noutras posicões; produtos de qualquer 
espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados 
para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso 
líquido não superior a 1 Kg:  

3506.10.00  - Produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou 
adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas 
ou adesivos, com peso líquido não superior a 1Kg................  -  

- Outros:  
3506.91.00  - - Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 3913 

ou de borracha .........................................................................  -  
3506.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

3507  Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem 
compreendidas noutras posicões:  

3507.10.00  - Coalho e seus concentrados......................................................  -  
3507.90  - Outras:
3507.90.30 - - Lipoproteína lipase; aspergilo alcalino protease ..........................  -  
3507.90.90 - - Outras ..........................................................................................  - 
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CAPÍTULO 36 

PÓLVORAS E EXPLOSIVOS; ARTIGOS DE PIROTECNIA; FÓSFOROS; LIGAS PIROFÓRICAS; 
MATÉRIAS INFLAMÁVEIS 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende os produtos de constituição química definida apresentados 
isoladamente, exceto, porém, os indicados nas Notas 2 a) ou 2 b) abaixo. 

2 Na aceção da posição 3606, consideram- se “artigos de matérias inflamáveis”, exclusivamente: 

 a) o metaldeído, a hexametilenotetramina e os produtos semelhantes, apresentados em tabletes, 
pastilhas, bastonetes ou formas semelhantes, que se destinem a ser utilizados como combustíveis, 
bem como os combustíveis à base de álcool e os combustíveis preparados semelhantes, 
apresentados no estado sólido ou pastoso;  

 b) os combustíveis líquidos e combustíveis gasosos liquefeitos, em recipientes dos tipos utilizados 
para carregar ou recarregar isqueiros ou acendedores, com capacidade não superior a 300 cm3. 

 c) os archotes e tochas de resina, as acendalhas e semelhantes. 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.  

3601.00.00  Pólvoras propulsivas ....................................................................  -  
3602.00.00  Explosivos preparados, exceto pólvoras propulsivas ..............  -  

3603.00  Estopins e rastilhos de segurança; cordões detonantes; 
fulminantes e cápsulas fulminantes; escorvas; detonadores 
elétricos: 

3603.00.10  - Estopins e rastilhos de segurança; cordões detonantes ...............  -  
3603.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

3604  Fogos de artifício, foguetes de sinalização ou contra o 
granizo e semelhantes, bombas, petardos e outros artigos 
de pirotecnia: 

3604.10.00  - Fogos de artifício .........................................................................  -  
3604.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
3605.00.00  Fósforos, exceto artigos de pirotecnia da posição 3604 ..........  -  
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3606  Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; 
artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do 
presente Capítulo: 

3606.10.00  - Combustíveis líquidos e combustíveis gasosos liquefeitos, 
em recipientes dos tipos utilizados para carregar ou 
recarregar isqueiros ou acendedores, com capacidade não 
superior a 300 cm3 ......................................................................  -  

3606.90  - Outros: 
3606.90.10  - - Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas........  -  
3606.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 37 

PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende os resíduos nem os artigos de refugo. 

2.  No presente Capítulo, o termo “fotográfico” qualifica o processo pelo qual imagens visíveis são 
formadas, direta ou indiretamente, pela ação da luz ou de outras formas de radiação sobre superfícies 
fotossensíveis.  

Notas complementares 

1.  Nos filmes sonoros com duas bandas (a que apenas comporta as imagens e a utilizada para registo 
de som), cada uma delas segue o seu regime próprio. 

2. Consideram- se como “filmes de atualidades”, na aceção da subposição 3706 90 52, os filmes de 
metragem inferior a 330 metros, relativos a acontecimentos que apresentem uma característica de 
atualidade política, desportiva, militar, científica, literária, folclórica, turística, mundana, etc. 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.  

3701  Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não 
impressionados, de matérias diferentes do papel, do cartão 
ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de revelação e 
cópia instantâneas, sensibilizados, não impressionados, 
mesmo em cartuchos:  

3701.10.00  - Para raios X ..................................................................................  m2   
3701.20.00 - Filmes de revelação e cópia instantâneas ................................  p/st 
3701.30.00  - Outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um 

dos lados seja superior a 255 mm ............................................  m2

- Outros:  
3701.91.00  - - Para fotografia a cores (policromo) .........................................  -  
3701.99.00 - - Outros .........................................................................................  -  

3702  Filmes fotográficos sensibilizados, não impressionados, em 
rolos, de matérias diferentes do papel, do cartão ou dos 
têxteis; filmes fotográficos de revelação e cópia 
instantâneas, em rolos, sensibilizados, não impressionados:  

3702.10.00  - Para raios X ..................................................................................  m2

 - Outros filmes, não perfurados, de largura não superior a 105 
mm:  
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3702.31  - - Para fotografia a cores (policromo):  
3702.31.91 - - - Negativos de películas a cores, de largura igual ou superior a 

75 mm, mas não superior a 105 mm e de comprimento igual 
ou superior a 100 m, destinados ao fabrico de películas para 
aparelhos fotográficos de revelação instantânea.......................  m  

3702.31.97 - - - Outras ........................................................................................  m  
3702.32  - - Outros, que contenham uma emulsão de halogenetos de 

prata:  
- - - De largura não superior a 35 mm:  

3702.32.10  - - - - Microfilmes; filmes para artes gráficas .....................................  -   
3702.32.20  - - - - Outros .......................................................................................  -   
3702.32.85 - - - De largura superior a 35 mm .....................................................  -  
3702.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros filmes, não perfurados, de largura superior a 105 mm:  
3702.41.00  - - De largura superior a 610 mm e comprimento superior a 

200 m, para fotografia a cores (policromo) ...........................  m2

3702.42.00  - - De largura superior a 610 mm e comprimento superior a 
200 m, exceto para fotografia a cores (policromo) ...............  m2

3702.43.00  - - De largura superior a 610 mm e comprimento não superior 
a 200 m ......................................................................................  m2

3702.44.00  - - De largura superior a 105 mm, mas não superior a 610 mm .  m2

 - Outros filmes, para fotografia a cores (policromo):  
3702.52.00  - - De largura não superior a 16 mm .............................................  -  
3702.53.00  - - De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e 

comprimento não superior a 30 m, para diapositivos ..........  p/st  
3702.54.00  - - De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e 

comprimento não superior a 30 m, exceto para 
diapositivos ..............................................................................  p/st 

3702.55.00  - - De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e 
comprimento superior a 30 m .................................................  m 

3702.56.00  - - De largura superior a 35 mm ....................................................  - 
 - Outros:  
3702.96 - - De largura não superior a 35 mm e comprimento não 

superior a 30 m:
3702.96.10  - - - Microfilmes; filmes para artes gráficas ......................................  -  
3702.96.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
3702.97 - - De largura não superior a 35 mm e comprimento superior a 

30 m:
3702.97.10  - - - Microfilmes; filmes para artes gráficas ......................................  -  
3702.97.90  - - - Outros ........................................................................................  m  
3702.98.00  - - De largura superior a 35 mm ....................................................  -  
3703  Papéis, cartões e têxteis, fotográficos, sensibilizados, não 

impressionados:  

3703.10.00  - Em rolos de largura superior a 610 mm ....................................  -  
3703.20.00  - Outros, para fotografia a cores (policromo) .............................  -  
3703.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

3704.00  Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, 
impressionados mas não revelados:  

3704.00.10  - Chapas e filmes .............................................................................  -  
3704.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

3705  Chapas e filmes, fotográficos, impressionados e revelados, 
exceto filmes cinematográficos:  

3705.10.00  - Para reprodução offset ...............................................................  -  
3705.90  - Outros:
3705.90.10  - - Microfilmes ...................................................................................  -  
3705.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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3706  Filmes cinematográficos impressionados e revelados, que 
contenham ou não gravação de som ou que contenham 
apenas gravação de som:  

3706.10  - De largura igual ou superior a 35 mm:  
3706 10 20 - - Que contenham apenas gravação de som; negativos; positivos 

intermédios de trabalho ..............................................................  m  
3706.10.99  - - Outros positivos ...........................................................................  m 
3706.90  - Outros:  
3706 90.52 - - Que contenham apenas gravação de som; negativos; positivos 

intermédios de trabalho; filmes de atualidades ..........................  m  
- - Outros, de largura:  

3706.90.91  - - - Inferior a 10 mm .........................................................................  m 
3706.90.99  - - - Igual ou superior a 10 mm .........................................................  m 

3707  Preparações químicas para usos fotográficos, exceto 
vernizes, colas, adesivos e preparações semelhantes; 
produtos não misturados, quer doseados tendo em vista 
usos fotográficos, quer acondicionados para venda a retalho 
para esses mesmos usos e prontos para utilização:  

3707.10.00  - Emulsões para sensibilização de superfícies ..........................  -  
3707.90  - Outros:  
3707.90.20 - - Reveladores e fixadores ..............................................................  -  
3707.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 38 

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS 

Notas 

1.  O presente capítulo não compreende:  

 a)  os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os seguintes:  

  1)  a grafite artificial (posição 3801);  

  2)  os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de 
crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados nas formas ou 
embalagens previstas na posição 3808;  

  3)  os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores ou em granadas ou 
bombas, extintoras (posição 3813);  

 4) os materiais de referência certificados, especificados nas Notas 2 abaixo;  

  5)  os produtos especificados na Nota 3 a) ou 3 c) abaixo;  

 b)  as misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras, possuindo valor 
nutritivo, dos tipos utilizados na preparação de alimentos próprios para consumo humano (em 
geral, posição 2106);  

 c) as escórias, cinzas e resíduos (incluindo as borras (lamas), exceto as lamas de depuração) que 
contenham metais, arsénio ou suas misturas e cumpram as condições das Notas 3 a) ou 3 b) do 
Capítulo 26 (posição 2620);  

 d)  os medicamentos (posições 3003 ou 3004); 

 e) os  catalizadores esgotados do tipo dos utilizados para a extração de metais comuns ou para a 
fabricação de compostos químicos à base de metais comuns (posição 2620), os catalizadores 
esgotados do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de metais preciosos (posição 
7112), bem como os catalizadores constituídos por metais ou por ligas metálicas, por exemplo, em 
pó muito fino ou em tela metálica (Secções XIV ou XV).  

2. A) na aceção  da posição 3822, considera-se “ material de referência certificado ” o que está 
acompanhado por um certificado que indique os valores das propriedades certificadas  e  os  
métodos  utilizados para  determinar esses valores, bem como o grau de certeza associado a  
cada valor e  que pode ser utilizado para análise, aferição ou referência.    

B) com exceção dos produtos dos Capítulos 28 ou 29, os materiais de referência certificados 
classificam-se na posição 3822 que, neste caso, terá  prioridade sobre qualquer outra posição da 
Nomenclatura.  

3.  Incluem- se na posição 3824 e não em qualquer outra posição da Nomenclatura:  

 a)  os cristais cultivados (exceto elementos de ótica) de óxido de magnésio ou de sais halogenados de 
metais alcalinos ou alcalinoterrosos, de peso unitário igual ou superior a 2,5 g;  

 b)  os óleos de fusel; o óleo de Dippel;  

 c)  os produtos para apagar tintas de escrever, acondicionados em embalagens para venda a retalho;  
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 d)  os produtos para correção de matrizes de duplicadores (estênceis), os outros líquidos corretores, 
bem como as fitas corretoras (exceto as da posição 9612), acondicionados em embalagens para 
venda a retalho;  

 e)  os indicadores fusíveis para verificação da temperatura dos fornos (por exemplo: cones de Seger). 

4. Na Nomenclatura consideram-se “lixos municipais” os lixos de residências, hotéis, restaurantes, lojas, 
escritórios, etc. e os detritos recolhidos nas vias públicas e passeios,  bem como os desperdícios de 
materiais de construção e de demolição. Os lixos municipais contêm geralmente uma grande 
variedade de matérias, como plásticos, borracha, madeira, papel, têxteis, vidros, metais, produtos 
alimentícios, móveis partidos (quebrados) e outros artigos danificados ou descartados. No entanto, a 
expressão “lixos municipais” não abrange: 

 a) as matérias ou artigos que foram separados dos lixos, por exemplo, resíduos de plástico, borracha, 
madeira, papel, têxteis, vidro ou metais e baterias usadas, que seguem o seu próprio regime; 

  
 b) os resíduos industriais; 
  
 c) os resíduos farmacêuticos, tal como se definem na Nota 4 k) do Capítulo 30; 
  
 d) os resíduos clínicos definidos na Nota 6 a) abaixo.  

5. Na aceção da posição 3825, consideram-se “lamas de depuração” as lamas provenientes das 
estações de tratamento das águas residuais urbanas e   os resíduos de pré-tratamento, os resíduos 
de limpeza e as lamas não estabilizadas. Excluem-se as lamas estabilizadas, que sejam próprias para 
utilização como adubos (fertilizantes) (Capítulo 31).  

6. Na aceção da posição 3825, a expressão “outros resíduos” abrange: 

 a) os resíduos clínicos, ou seja, os resíduos contaminados provenientes de pesquisas médicas, 
trabalhos de análise ou de outros tratamentos médicos, cirúrgicos, dentários ou veterinários que 
contenham frequentemente agentes patogénicos e substâncias farmacêuticas e que requerem 
procedimentos especiais de destruição (por exemplo: pensos (curativos), luvas e seringas, 
usados); 

 b) os resíduos de solventes orgânicos; 

 c) os resíduos de soluções decapantes para metais, de fluidos hidráulicos, de fluidos para travões e 
fluidos anticongelantes; 

 d) os outros resíduos das indústrias químicas ou das indústrias conexas. 

 Todavia, a expressão “outros resíduos” não abrange os resíduos que contenham principalmente óleos 
de petróleo ou de minerais betuminosos (posição 2710). 

7. Na aceção da posição 3826, o termo “biodiesel” designa os ésteres monoalquilicos de ácidos gordos, 
dos tipos utilizados como carburante ou combustível, derivados de gorduras e óleos animais ou 
vegetais, mesmo usados.  

Notas de subposições 

1. A subposição 3808.50 abrange unicamente as mercadorias da posição 3808 que contenham uma ou 
várias das substâncias seguintes: aldrina (ISO); binapacril (ISO); canfecloro (ISO) (toxafeno); captafol 
(ISO); clorodano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); compostos de mercúrio; 
compostos do tributilestanho; DDT (ISO) (clofenotano (DCI); 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano); 
4,6 –dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) ou seus sais; dinoseb (ISO), seus sais e seus ésteres; dibrometo 
de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano); dieldrina (ISO, DCI); 
fluoroacetamida (ISO); heptacloro (ISO); hexaclorobenzeno (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano 
(HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI); metamidofós (ISO); monocrotofós (ISO); oxirano (óxido 
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de etileno); paration (ISO); paration-metilo (ISO) (metilo-paration); pentaclorofenol (ISO); fosfamidona 
(ISO); 2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético), seus sais ou seus ésteres.

A subposição 3808 50 abrange também as formulações de pó para polvilhar que contenham uma 
mistura de benomil (ISO), carbofurano (ISO) e tiram (ISO).  

2. Na aceção das subposições 3825 41 e 3825 49, consideram-se “resíduos de solventes orgânicos” os 
resíduos que contenham principalmente solventes orgânicos, impróprios no estado em que se 
encontram para a sua utilização original, quer sejam ou não destinados à recuperação dos solventes.

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

3801 Grafite artificial; grafite coloidal ou semicoloidal; 
preparações à base de grafite ou de outros carbonos, em 
pastas, blocos, lamelas ou outros produtos intermediários:  

3801.10.00  - Grafite artificial ............................................................................  -  
3801.20  - Grafite coloidal ou semicoloidal:  
3801.20.10  - - Grafite coloidal em suspensão oleosa; grafite semicoloidal ........  -  
3801.20.90  - - Outra ............................................................................................  -  
3801.30.00  - Pastas carbonadas para elétrodos e pastas semelhantes 

para revestimento interior de fornos ........................................  -  
3801.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

3802  Carvões ativados; matérias minerais naturais ativadas; 
negros de origem animal, incluindo o negro animal 
esgotado:  

3802.10.00  - Carvões ativados .........................................................................  -  
3802.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3803.00  Tall oil, mesmo refinado:  

3803.00.10  - Em bruto ........................................................................................  -  
3803.00.90  - Outro ..............................................................................................  -  

3804.00.00  Lixívias residuais da fabricação das pastas de celulose, 
mesmo concentradas, desaçucaradas ou tratadas 
quimicamente, incluindo os linhossulfonatos, mas excluindo 
o tall oil da posição 3803 ..............................................................  -  

3805  Essências de terebintina, pinheiro ou provenientes da 
fabricação da pasta de papel ao sulfato e outras essências 
terpénicas provenientes da destilação ou de outros 
tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno em bruto; 
essência proveniente da fabricação da pasta de papel ao 
bissulfito e outros paracimenos em bruto;  óleo  de  pinho 
que contenha alfa- terpineol como constituinte principal:  

3805.10  - Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da 
fabricação da pasta de papel ao sulfato:  

3805.10.10  - - Essência de terebintina................................................................  -  
3805.10.30  - - Essência de pinheiro....................................................................  -  
3805.10.90  - - Essência proveniente da fabricação da pasta de papel  ao  

sulfato .........................................................................................  -  
3805.90  - Outros:
3805.90.10  - - Óleo de pinho ...............................................................................  -   
3805.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -   
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3806  Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de 
colofónia e óleos de colofónia; gomas fundidas:  

3806.10.00  - Colofónias e ácidos resínicos ....................................................  -  
3806.20.00  - Sais de colofónias, de ácidos resínicos ou de derivados de 

colofónias ou de ácidos resínicos, exceto os sais de 
aductos de colofónias ................................................................  -  

3806.30.00  - Gomas- ésteres ............................................................................  -  
3806.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3807.00  Alcatrões de madeira; óleos de alcatrão de madeira; 
creosoto de madeira; metileno; breu (pez) vegetal; breu (pez) 
para a indústria da cerveja e preparações semelhantes à 
base de colofónias, de ácidos resínicos ou de breu (pez) 
vegetal:   

3807.00.10  - Alcatrões vegetais .........................................................................  -  
3807.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

3808 Inseticidas, rodenticídas, fungicidas, herbicidas, inibidores 
de germinação e reguladores de crescimento para plantas, 
desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em 
formas ou embalagens para venda a retalho ou como 
preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como 
fitas, mechas e velas sulfuradas e papel mata- moscas: 

3808.50.00  - Mercadorias mencionadas na Nota 1 de subposição do 
presente Capítulo .......................................................................  -    

- Outros: 
3808.91  - - Inseticidas:  
3808.91.10 - - - À  base de piretrinóides ..............................................................  -   
3808.91.20  - - - À  base de hidrocarbonetos clorados .........................................  -   
3808.91.30  - - - À  base de carbamatos...............................................................  -   
3808.91.40  - - - À  base de compostos organofosforados ...................................  -   
3808.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
3808.92 - - Fungicidas:  

- - - Inorgânicos:  
3808.92.10  - - - - Preparações à base de compostos de cobre ...........................  -   
3808.92.20  - - - - Outros .......................................................................................  -   

- - - Outros:  
3808.92.30  - - - - À  base de ditiocarbamatos ......................................................  -   
3808.92.40  - - - - À  base de benzimidazoles .......................................................  -   
3808.92.50  - - - - À  base de diazoles ou triazoles ...............................................  -   
3808.92.60  - - - - À  base de diazinas ou morfolinas ............................................  -   
3808.92.90  - - - - Outros .......................................................................................  -   
3808.93  - - Herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de 

crescimento para plantas:  
- - - Herbicidas:  

3808.93.11  - - - - À  base de fenoxifitohormonas .................................................  -  
3808.93.13  - - - - À  base de triazinas ..................................................................  -   
3808.93.15  - - - - À  base de amidas ....................................................................  -   
3808.93.17  - - - - À  base de carbamatos .............................................................  -   
3808.93.21  - - - - À  base de derivados de dinitroanilinas ....................................  -   
3808.93.23  - - - - À  base de derivados de ureia, de uracilos ou de ureias 

sulfónicas .................................................................................  -   
3808.93.27  - - - - Outros .......................................................................................  -   
3808.93.30  - - - Inibidores de germinação ...........................................................  -   
3808.93.90  - - - Reguladores de crescimento para plantas ................................  -   
3808.94  - - Desinfetantes:  
3808.94.10  - - - À  base de sais de amónio quaternário ......................................  -   
3808.94.20  - - - À  base de compostos halogenados ..........................................  -   
3808.94.90  - - - Outros ........................................................................................  -   
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3808.99  - - Outros:  
3808.99.10  - - - Rodenticídas ..............................................................................  -   
3808.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -   

3809  Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de 
tingimento ou de fixação de matérias corantes e outros 
produtos e preparações (por exemplo, aprestos preparados 
e preparações mordentes) dos tipos utilizados na indústria 
têxtil, na indústria do papel, na indústria do couro ou em 
indústrias semelhantes, não especificados nem 
compreendidos noutras posições:  

3809.10  - À base de matérias amiláceas:  
3809.10.10  - - De teor, em peso, dessas matérias, inferior a 55% .....................  -  
3809.10.30  - - De teor, em peso, dessas matérias, igual ou superior a 55%, 

mas inferior a 70% .....................................................................  -  
3809.10.50  - - De teor, em peso, dessas matérias, igual ou superior a 70%, 

mas inferior a 83% .....................................................................  -  
3809.10.90  - - De teor, em peso, dessas matérias, igual ou superior a 83% .....  -  

- Outros:  
3809.91.00  - - Dos tipos utilizados na indústria têxtil ou em indústrias 

semelhantes .............................................................................  -  
3809.92.00  - - Dos tipos utilizados na indústria do papel ou em indústrias 

semelhantes .............................................................................  -  
3809.93.00  - - Dos tipos utilizados na indústria do couro ou em 

indústrias semelhantes ...........................................................  -  

3810  Preparações para decapagem de metais; fluxos para soldar e 
outras preparações auxiliares para soldar metais; pastas e 
pós para soldar, compostos de metal e outras matérias; 
preparações dos tipos utilizados para enchimento ou 
revestimento de elétrodos ou de varetas para soldar:  

3810.10.00  - Preparações para decapagem de metais; pastas e pós para 
soldar, compostos de metal e de outras matérias ..................  -  

3810.90  - Outros:  
3810.90.10  - - Preparações dos tipos utilizados para enchimento ou 

revestimento de elétrodos ou de varetas para soldar ................  -  
3810.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3811  Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos 
peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos 
anticorrosivos e outros aditivos preparados, para óleos 
minerais (incluindo a gasolina) ou para outros líquidos 
utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais:  

- Preparações antidetonantes:  
3811.11  - - À base de compostos de chumbo:  
3811.11.10  - - - À  base de tetraetilo de chumbo .................................................  -  
3811.11.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
3811.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Aditivos para óleos lubrificantes:  
3811.21.00  - - Que contenham óleos de petróleo ou de minerais 

betuminosos .............................................................................  -  
3811.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
3811.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3812  Preparações denominadas "aceleradores de vulcanização"; 
plastificantes compostos para borracha ou plástico, não 
especificados nem compreendidos noutras posições; 
preparações antioxidantes e outros estabilizadores 
compostos, para borracha ou plástico:  
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3812.10.00  - Preparações denominadas "aceleradores de vulcanização" .  -  
3812.20  - Plastificantes compostos para borracha ou plástico:
3812.20.10 - - Mistura de reação que contém ftalato de benzilo e de 3-

isobutiriloxi - 1 - isopropil - 2, 2 - dimetilpropilo e ftalato de 
benzilo e de 3 - isobutiriloxi - 2,2,4 - trimetilpentilo .......................  - 

3812.20.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
3812.30  - Preparações antioxidantes e outros estabilizadores 

compostos, para borracha ou plásticos:  
- - Preparações antioxidantes:   

3812.30.21  - - - Misturas de oligómeros de 1,2-diidro2,2,4-trimetilquinoleína ....  -   
3812.30.29  - - - Outras ........................................................................................  -   
3812.30.80  - - Outras ..........................................................................................  -  
3813.00.00  Composições e cargas para aparelhos extintores; granadas 

e bombas extintoras .....................................................................  -  

3814.00  Solventes e diluentes orgânicos compostos, não 
especificados nem compreendidos noutras posições; 
preparações concebidas para remover tintas ou vernizes:  

3814.00.10  - À  base de acetato de butilo ...........................................................  -  
3814.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

3815  Iniciadores de reação, aceleradores de reação e preparações 
catalíticas, não especificados nem com-preendidos noutras 
posições:  

- Catalizadores em suporte:  
3815.11.00  - - Tendo como substância ativa o níquel ou um composto de 

níquel .........................................................................................  -  
3815.12.00  - - Tendo como substância ativa um metal precioso ou um 

composto de metal precioso ..................................................  -  
3815.19 - - Outros:
3815.19.10 - - - Catalisadores, em forma de grânulos dos quais pelo menos 

90%, em peso, são de dimensão não superior a 10 
micrómetros, constituídos por uma mistura de óxidos fixada 
num suporte de silicato de magnésio e que contenham, em 
peso, 20% ou mais, mas não mais de 35% de cobre e 2% ou 
mais, mas não mais de 3% de bismuto e de densidade 
aparente igual ou superior a 0,2 mas não superior a 1,0...........  - 

3815.19.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
3815.90 - Outros:
3815.90.10 - - Catalisadores, constituídos por acetato de etiltrifenilfosfónio, 

sob a forma de solução em metanol ..........................................  - 
3815.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
3816.00.00  Cimentos, argamassas, betões e composições  semelhantes, 

refratários,  exceto  os produtos da posição 3801 ....................  -  

3817.00 Misturas de alquilbenzenos ou de alquilnaftalenos, exceto  
as das posições 2707 ou 2902:  

3817.00.50  - Alquilbenzeno linear ......................................................................  -   
3817.00.80  - Outras ............................................................................................  -    

3818.00  Elementos químicos impurificados (dopados), próprios para 
utilização em eletrónica, em forma de discos, bolachas 
(wafers), ou formas análogas; compostos químicos 
impurificados (dopados), próprios para utilização em 
eletrónica:  

3818.00.10  - Silício dopado ................................................................................  -  
3818.00.90  - Outros ............................................................................................  -  
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3819.00.00  Fluidos para travões hidráulicos e outros líquidos 
preparados para transmissões hidráulicas, que não 
contenham óleos de petróleo nem de minerais betuminosos, 
ou que os contenham em proporção inferior a 70%, em peso .  -  

3820.00.00  Preparações anticongelantes e líquidos preparados para 
descongelamento ..........................................................................  -  

3821.00.00  Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a  
manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os 
organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou 
animais ...........................................................................................  -   

3822.00.00  Reagentes de diagnóstico ou de laboratório em qualquer 
suporte e reagentes de diagnóstico ou de laboratório 
preparados, mesmo apresentados num suporte, exceto os 
das posições 3002 ou 3006; materiais de referência 
certificados ....................................................................................  -  

3823 Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos 
de refinação; álcoois gordos industriais: 

- Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de 
refinação: 

3823.11.00 - - Ácido esteárico ..........................................................................  - 
3823.12.00 - - Ácido oléico ................................................................................  - 
3823.13.00 - - Ácidos gordos do tall oil ...........................................................  - 
3823.19 - - Outros:
3823.19.10 - - - Ácidos gordos destilados ...........................................................  - 
3823.19.30 - - - Destilado de ácido gordo ...........................................................  - 
3823.19.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
3823.70.00 - Álcoois gordos industriais .........................................................  - 

3824  Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de 
fundição; produtos químicos e preparações das indústrias 
químicas ou das indústrias conexas (incluindo os 
constituídos por misturas de produtos naturais), não 
especificados nem compreendidos noutras posições: 

3824.10.00  - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de 
fundição .......................................................................................  -  

3824.30.00  - Carbonetos metálicos não aglomerados, misturados entre 
si ou com aglutinantes metálicos .............................................  -  

3824.40.00  - Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou betões   -   
3824.50 - Argamassas e betões, não refratários:
3824.50.10 - - Betão (concreto) pronto a vazar ..................................................  -  
3824.50.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
3824.60  - Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44: 

- - Em solução aquosa: 
3824.60.11  - - - Que contenha D- manitol numa proporção inferior ou igual a 

2%, em peso, calculada sobre o seu teor em D- glucitol ...........  -  
3824.60.19  - - - Outro ..........................................................................................  -  

- - Outro: 
3824.60.91  - - - Que contenha D- manitol numa proporção inferior ou igual a 

2%, em peso, calculada sobre o seu teor em D- glucitol ...........  -  
3824.60.99  - - - Outro ..........................................................................................  -  

- Misturas que contenham derivados halogenados do metano, do 
etano ou do propano: 

3824.71.00   - - Que contenham clorofluorocarbonetos  (CFC),  mesmo 
que contenham hidroclorofluorocarbonetos (HCFC), 
perfluorocarbonetos (PFC) ou hidrofluorocarbonetos 
(HFC) .........................................................................................  -    

3824.72.00  - - Que contenham bromoclorodifluorometano, bromotri-
fluorometano ou dibromotetrafluoroetanos..........................  -   

3824.73.00  - - Que contenham hidrobromofluorocarbonetos (HBFC) .........  -   
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3824.74.00  - - Que contenham hidroclorofluorocarbonetos (HCFC), 
mesmo que contenham perfluorocarbonetos (PFC), ou 
hidrofluorocarbonetos (HFC), mas que não contenham 
clorofluorocarbonetos (CFC) ..................................................  -   

3824.75.00  - - Que contenham tetracloreto de carbono ................................  -   
3824.76.00  - - Que contenham tricloroetano-1,1,1 (metilclorofórmio) .........  -   
3824.77.00  - - Que contenham bromometano (brometo de metilo) ou do 

bromoclorometano .....................................................................  -   
3824.78.00  - - Que contenham perfluorocarbonetos (PFC) ou 

hidrofluorocarbonetos (HFC), mas que não contenham 
clorofluorocarbonetos (CFC) ou hidroclorofluo-
rocarbonetos (HCFC) ...............................................................  -   

3824.79.00  - - Outros .........................................................................................  -   
- Misturas e preparações que contenham oxirano (óxido de 

etileno), polibromobifenilos (PBB), policlorobifenilos (PCB), 
policloroterfenilos (PCT) ou fosfato de tris (2,3-dibromopropilo): 

3824.81.00 - - Que contenham oxirano (óxido de etileno) .............................  -   
3824.82.00  - - Que contenham polibromobifenilos (PBB), policloro-

terfenilos (PCT) ou policlorobifenilos (PCB) .........................  -   
3824.83.00  - - Que contenham fosfato de tris (2,3-dibromopropilo) ............  -   
3824.90  - Outros: 
3824.90.10  - - Sulfonatos de petróleo, exceto sulfonatos de petróleo de 

metais alcalinos, de amónio ou de etanolaminas; ácidos 
sulfónicos de óleos minerais betuminosos, tiofenados, e seus 
sais .............................................................................................  -  

3824.90.15  - - Permutadores de iões ..................................................................  -  
3824.90.20  - - Composições absorventes para obtenção de vácuo nos tubos 

ou válvulas elétricos ...................................................................  -  
3824.90.25  - - Pirolinhites (de cálcio, etc.); tartarato de cálcio em bruto; citrato 

de cálcio em bruto ......................................................................  -  
3824.90.30  - - Ácidos nafténicos, seus sais insolúveis em água e seus  

ésteres .......................................................................................  -   
3824.90.35  - - Preparações antiferrugem que contenham aminas como 

elementos ativos ........................................................................  -  
3824.90.40  - - Solventes e diluentes, compósitos, inorgânicos, para vernizes e 

produtos semelhantes ................................................................  -  
- - Outros: 

3824.90.45  - - - Preparações desincrustantes e similares ..................................  -  
3824.90.50 - - - Preparações para galvanoplastia ...............................................  -  
3824.90.55  - - - Misturas de mono- di- e triésteres de ácidos gordos de glicerol 

(emulsionantes de corpos gordos) .............................................  -  
3824.90.58 - - - Adesivos de nicotina (administrados por via subcutânea), 

destinados a ajudar os fumadores a deixar de fumar ................  -  
- - - Produtos e preparações para usos farmacêuticos ou 

cirúrgicos: 
3824.90.61 - - - - Produtos intermédios do fabrico de antibióticos, provenientes 

da fermentação de Streptomyces tenebrarius, mesmo 
secos, destinados ao fabrico de medicamentos da posição 
3004 para a medicina humana ................................................  - 

3824.90.62 - - - - Produtos intermédios do fabrico dos sais de monensine.........  - 
3824.90.64 - - - - Outros .......................................................................................  - 
3824.90.65  - - - Produtos auxiliares do tipo dos utilizados nas fundições 

(exceto os referidos na subposição 3824 10 00) .......................  -  
3824.90.70  - - - Preparações ignífugas, hidrófugas e outras, utilizadas para 

proteção das construções ..........................................................  -  
- - - Outros: 

3824.90.75 - - - - Fatias de niobato de lítio, não dopadas ...................................  - 
3824.90.80 - - - - Misturas de aminas derivadas de ácidos gordos dimerisados, 

de peso molecular médio igual ou superior a 520, mas não 
superior a 550 ..........................................................................  - 

3824.90.85 - - - - 3 - (1 - Etil - 1 - metilpropil) isoxazol - 5 - ilamina, sob a forma 
de solução em tolueno ............................................................  - 
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3824.90.87 - - - - Misturas constituídas principalmente por metilfosfonato de 
(5-etil2-metil2-oxido1,3,2-dioxafosfinan5-il)metilmetilo e 
metilfosfonato de bis[(5-etil2-metil2-oxido1,3,2-dioxa-
fosfinan5-il)metilo], e misturas constituídas principalmente 
por metilfosfonato de dimetilo, oxirano e pentóxido de 
difósforo ...................................................................................  -  

3824.90.97 - - - - Outros .......................................................................................  -   

3825  Produtos residuais das indústrias químicas ou das 
indústrias conexas, não especificados nem compreendidos 
noutras posições; lixos municipais; lamas de depuração; 
outros resíduos mencionados na Nota 6 do presente 
Capítulo: 

3825.10.00  - Lixos municipais .........................................................................  -  
3825.20.00 - Lamas de depuração ...................................................................  - 
3825.30.00 - Resíduos clínicos ........................................................................  - 
 - Resíduos de solventes orgânicos: 
3825.41.00 - - Halogenados ..............................................................................  - 
3825.49.00 - - Outros .........................................................................................  - 
3825.50.00 - Resíduos de soluções decapantes para metais, fluidos 

hidráulicos, fluidos para travões e líquidos anticongelantes  - 
 - Outros resíduos das indústrias químicas ou das indústrias 

conexas: 
3825.61.00 - - Que contenham principalmente solventes orgânicos ...........  - 
3825.69.00 - - Outros .........................................................................................  - 
3825.90 - Outros:
3825.90.10 - - Óxidos de ferro alcalinizados, para depuração de gases ............  - 
3825.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

3826.00 Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que 
contenham menos de 70%, em peso, de óleos de petróleo 
ou de óleos minerais betuminosos: .........................................  

3826.00.10  - Ésteres monoalquílicos de ácidos gordos (FAMAE), que 
contenham, em volume, 96,5% ou mais de ésteres ....................  -  

3826.00.90  - Outros ............................................................................................  -  
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SECÇÃO VII 

PLÁSTICO E SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS 

Notas 

1.  Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos constitutivos distintos, 
incluindo, na totalidade ou em parte, na presente Secção, e que se reconheçam como destinados, 
após mistura, a constituir um produto das Secções VI ou VII, devem classificar- se na posição 
correspondente a este último produto, desde que tais elementos constitutivos sejam:  

 a)  em face do seu modo de acondicionamento, claramente reconhecíveis como destinados a 
utilização conjunta sem prévio reacondicionamento;  

 b)  apresentados ao mesmo tempo;  

 c)  reconhecíveis, dada a sua natureza ou respetivas quantidades, como complementares uns dos 
outros. 

2.  Com exceção dos artigos das posições 3918 e 3919, classificam- se pelo Capítulo 49 o plástico, a 
borracha e as obras destas matérias, com impressões ou ilustrações que não tenham caráter 
acessório relativamente à sua utilização original. 

CAPÍTULO 39 

PLÁSTICOS E SUAS OBRAS

Notas 

1.  Na Nomenclatura, consideram- se “plásticos” as matérias das posições 3901 a 3914 que, submetidas 
a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão com, eventualmente, a intervenção de um 
solvente ou de um plastificante), são suscetíveis ou foram suscetíveis, no momento da polimerização 
ou numa fase posterior, de adquirir por moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por 
qualquer outro processo, uma forma que conservam quando essa influência deixa de se exercer. 

 Na Nomenclatura, o termo “plásticos” inclui também a fibra vulcanizada. Todavia, esse termo não se 
aplica às matérias consideradas como matérias têxteis da Secção XI. 

2.  O presente Capítulo não compreende:  

 a) as preparações lubrificantes das posições 2710 ou 3403;   

 b)  as ceras das posições 2712 ou 3404;  

 c)  os compostos orgânicos isolados de constituição química definida (Capítulo 29);  
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 d)  a heparina e seus sais (posição 3001);  

 e) as soluções (exceto colódios) em solventes orgânicos voláteis, dos produtos mencionados nos 
textos das posições 3901 a 3913, quando a proporção do solvente exceda 50% do peso da 
solução (posição 3208); as folhas para marcar a ferro (posição 3212);   

 f)  os agentes orgânicos de superfície e as preparações, da posição 3402;  

 g)  as gomas fundidas e as gomas ésteres (posição 3806);  

 h) os aditivos preparados para óleos minerais (incluindo a gasolina) e para outros líquidos utilizados 
para os mesmos fins que os óleos minerais (posição 3811);   

 ij) os fluidos  hidráulicos preparados à base de poliglicóis, silicones e outros polímeros do Capítulo 39 
(posição 3819);   

 k) os reagentes de diagnóstico ou de laboratório num suporte de plásticos (posição 3822);  

 l)  a borracha sintética, conforme definida no Capítulo 40, e suas obras;  

 m) os artigos de seleiro ou de correeiro (posição 4201), as malas, maletas, bolsas e os outros artigos 
da posição 4202;  

 n)  as obras de espartaria ou de cestaria do Capítulo 46;  

 o)  os revestimentos de parede da posição 4814;  

 p) os produtos da Secção XI (matérias têxteis e suas obras);  

 q) os artigos da Secção XII (por exemplo, calçado e suas partes, chapéus e artefactos de uso 
semelhante e suas partes, guarda- chuvas, guarda- sóis, bengalas, chicotes, e suas partes);  

 r)  os artigos de bijutaria da posição 7117;  

 s)  os artigos da Secção XVI (máquinas e aparelhos, material elétrico);  

 t)  as partes do material de transporte da Secção XVII;  

 u)  os artigos do Capítulo 90 (por exemplo, elementos de ótica, armações de óculos, instrumentos de 
desenho);  

 v)  os artigos do Capítulo 91 (por exemplo, caixas de relógios e de outros artigos de relojoaria);  

 w)  os artigos do Capítulo 92 (por exemplo, instrumentos musicais e suas partes);  

 x)  os artigos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação, sinais luminosos, 
construções pré-fabricadas);  

 y)  os artigos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos e material de desporto);  

 z) os artigos do Capítulo 96 (por exemplo,  escovas, botões, fechos de correr (fechos ecler), pentes, 
boquilhas de cachimbos, boquilhas ou semelhantes, partes de garrafas térmicas, canetas, 
lapiseiras). 

3. Apenas se classificam pelas posições 3901 a 3911 os produtos obtidos mediante síntese química e 
que se incluam nas seguintes categorias:  

 a)  as poliolefinas sintéticas líquidas que destilem uma fração inferior a 60% em volume, a 300o C e à 
pressão de 1013 milibares, por aplicação de um método de destilação a baixa pressão (posições 
3901 e 3902);  

 b)  as resinas fracamente polimerizadas do tipo cumarona- indeno (posição 3911);  

 c)  os outros polímeros sintéticos que contenham pelo menos 5 motivos monoméricos, em média;  
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 d)  os silicones (posição 3910);  

 e)  os resóis (posição 3909) e os outros pré- polímeros. 

4.  Consideram- se “copolímeros” todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico represente 
95% ou mais, em peso, do teor total do polímero. 

 Ressalvadas as disposições em contrário, na aceção do presente Capítulo, os copolímeros (incluindo 
os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os copolímeros em blocos e os copolímeros 
enxertados) e as misturas de polímeros, classificam- se na posição que inclua os polímeros do motivo 
comonomérico que predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Na 
aceção da presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se classifiquem 
numa mesma posição devem ser tomados em conjunto. 

 Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas de polímeros, 
classificam-se, conforme o caso, na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as 
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.   

5.  Os polímeros modificados quimicamente, nos quais apenas os apêndices da cadeia polimérica 
principal tenham sido modificados por reação química, devem classificar- se na posição referente ao 
polímero não modificado. Esta disposição não se aplica aos copolímeros enxertados. 

6.  Na aceção das posições 3901 a 3914, a expressão “formas primárias” aplica- se unicamente às 
seguintes formas:  

 a)  líquidos e pastas, incluindo as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções;  

 b)  blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluindo os pós para moldagem), grânulos, flocos e 
massas não coerentes semelhantes. 

7.  A posição 3915 não compreende os desperdícios, resíduos e aparas de uma única matéria 
termoplástica, transformados em formas primárias (posições 3901 a 3914). 

8.  Na aceção da posição 3917, o termo “tubos” aplica- se a artigos ocos, quer se trate de produtos 
intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo: as mangueiras de rega com nervuras e os 
tubos perfurados) dos tipos utilizados geralmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos. Esse 
termo aplica- se igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos. Todavia, 
com exclusão destes últimos os tubos que apresentem uma secção transversal interna diferente da 
redonda, oval, retangular (o comprimento não excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal 
regular, não se consideram como tubos, mas sim como perfis. 

9.  Na aceção da posição 3918, a expressão “revestimentos de paredes ou de tetos“, de plásticos, 
aplica- se aos produtos que se apresentem em rolos com uma largura mínima de 45 cm, suscetíveis 
de serem utilizados para decoração de paredes ou de tetos, constituídos por plásticos fixados de 
forma permanente num suporte de matéria diferente do papel, apresentando- se a camada de plástico 
(da face aparente) granida, gofrada, colorida, com motivos impressos ou decorada de qualquer outra 
forma. 

10.Na aceção das posições 3920 e 3921, a expressão “chapas, folhas, películas, tiras e lâminas”, 
aplicam- se exclusivamente às chapas, folhas, películas, tiras e lâminas (exceto as do Capítulo 54) e 
aos blocos de forma geométrica regular, mesmo impressos ou trabalhados de outro modo na 
superfície, não recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular, mas não 
trabalhados de outra forma (mesmo que essa operação lhes dê a característica de artigos prontos 
para o uso). 

11.A posição 3925 aplica- se exclusivamente aos seguintes artefactos, desde que não se incluam nas 
posições precedentes do Subcapítulo II:  

 a)  reservatórios, cisternas (incluindo as fossas sépticas), cubas e recipientes análogos, de 
capacidade superior a 300 litros;  

 b)  elementos estruturais utilizados, por exemplo, na construção de pavimentos (pisos), paredes, 
tabiques, tetos ou telhados;  

 c)  calhas e seus acessórios;  
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 d)  portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras;  

 e)  gradis, balaustradas, corrimões e artigos semelhantes;  

 f)  postigos, estores (incluindo as venezianas) e artefactos semelhantes, suas partes e acessórios;  

 g)  estantes de grandes dimensões destinadas a serem montadas e fixadas permanentemente, por 
exemplo, em lojas, oficinas, armazéns;  

 h)  motivos decorativos arquitetónicos, tais como caneluras, cúpulas, etc.;  

 ij)  acessórios e guarnições, destinados a serem fixados permanentemente em portas, janelas, 
escadas, paredes ou noutras partes de construções, tais como puxadores, maçanetas, aldrabas, 
suportes, toalheiros, espelhos de interruptores e outras placas de proteção. 

Notas de subposições 

1.  No âmbito de uma posição do presente Capítulo, os polímeros (incluindo os copolímeros)e os 
polímeros modificados quimicamente, classificam-se de acordo com as disposições seguintes:  

 a) quando existir uma subposição denominada “Outros” ou “Outras” na série de subposições em 
causa: 

  1) o prefixo “poli” precedendo o nome de um polímero específico no texto de uma subposição, 
(por exemplo, polietileno ou poliamida-6,6) significa que o ou os motivos monoméricos 
constitutivos do polímero designado, em conjunto, devem contribuir com 95% ou mais, em  
peso, do teor total do polímero. 

  2) os copolímeros referidos nas subposições 3901.30, 3903.20, 3903.30 e 3904.30 classificam-se 
nessas subposições, desde de que os motivos comonoméricos dos copolímeros mencionados 
contribuam com 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero. 

  3) os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição denominado “outros” ou 
“outras”, desde que esses polímeros  modificados  quimicamente não estejam abrangidos mais  
especificamente em outra subposição. 

  4) os polímeros que não satisfaçam as condições estipuladas em 1), 2) ou 3) acima, classificam-
se na subposição, entre as restantes subposições da série, que inclua os polímeros do motivo 
monomérico que predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. 
Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se incluam na mesma 
subposição devem ser tomados em conjunto. Apenas os motivos comonoméricos constitutivos 
de polímeros da série de subposições em causa devem ser comparados. 

 b) quando não existir subposição denominada “Outros” ou “Outras” na mesma série: 

  1) os polímeros classificam-se na subposição que inclua os polímeros de motivo monomérico que 
predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Para este efeito, os 
motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se incluem na mesma subposição devem 
ser tomados em conjunto. Só os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série 
em causa devem ser comparados. 

  2) os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição referente, ao polímero 
não modificado. 

   As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição que os polímeros obtidos a 
partir dos mesmos motivos monoméricos nas mesmas proporções.  

2. Na aceção da subposição 3920 43, o termo “plastificantes” abrange também os plastificantes 
secundários.  



 2014 39/5

Nota complementar  

1. O Capítulo 39 inclui as luvas, mitenes e semelhantes impregnadas, revestidas ou recobertas de 
plástico alveolar que sejam confecionadas: 

 - de tecidos, incluindo os de malha (distintos dos da posição 5903), feltros ou falsos tecidos 
impregnados, revestidos ou recobertos de plástico alveolar, ou 

 - de tecidos, incluindo os de malha, feltros ou falsos tecidos não impregnados, nem revestidos, nem 
recobertos e em seguida impregnados, revestidos ou recobertos de plástico alveolar, 

 desde que estes tecidos, incluindo os de malha, feltros ou falsos tecidos apenas sirvam de reforço 
(Nota 3 c), do Capítulo 56 e Nota 2 a) 5) do Capítulo 59).  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

I. FORMAS PRIMÁRIAS 

3901  Polímeros de etileno, em formas primárias:  

3901.10  - Polietileno de densidade inferior a 0,94:  
3901.10.10  - - Polietileno linear ...........................................................................  -  
3901.10.90  - - Outro ............................................................................................  -  
3901.20 - Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94:
3901.20.10 - - Polietileno, em qualquer das formas referidas na Nota 6 b) do 

presente Capítulo, de densidade igual ou superior a 0,958 a 
230 C, e que contenha, 50% mg/Kg ou menos de alumínio, 2 
mg/Kg ou menos de cálcio, 2 mg/Kg ou menos de crómio, 2 
mg/Kg ou menos de ferro, 2 mg/Kg ou menos de níquel, 2 
mg/Kg ou menos de titânio e 8 mg/Kg ou menos de vanádio, 
destinado ao fabrico de polietileno clorossulfonado ..................  - 

3901.20.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
3901.30.00  - Copolímeros de etileno e acetato de vinilo ..............................  -  
3901.90 - Outros: 
3901.90.30 - - Resina ionomérica constituída por um sal de um copolímero 

ternário de etileno, de acrilato de isobutilo e de ácido 
metacrílico; copolímero em bloco do tipo A-B-A de 
poliestireno, de copolímero etileno-butileno e de poliestireno, 
que contenha, em peso, 35% ou menos de estireno, em 
qualquer das formas referidas na Nota 6 b) do presente 
Capítulo ......................................................................................  -  

3901.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

3902  Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas 
primárias:  

3902.10.00  - Polipropileno ................................................................................  -  
3902.20.00  - Poliisobutileno .............................................................................  -  
3902.30.00  - Copolímeros de propileno ..........................................................  -  
3902.90 - Outros:
3902.90.10 - - Copolímero em bloco do tipo A-B-A de poliestireno, de 

copolímero etileno-butileno e de poliestireno, que contenha, 
em peso, 35% ou menos de estireno, em qualquer das formas 
referidas na Nota 6 b) do presente Capítulo ..............................  - 

3902.90.20 - - Polibuteno1, copolímeros de buteno-1 e etileno que contenha, 
em peso, 10% ou menos de etileno, ou misturas de 
polibuteno-1, polietileno ou polipropileno que contenha, em 
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peso, 10% ou menos de polietileno ou 25% ou menos de 
polipropileno, sob qualquer das formas referidas na Nota 6 b) 
do presente Capítulo ..................................................................  - 

3902.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

3903  Polímeros de estireno, em formas primárias:  

 - Poliestireno:  
3903.11.00  - - Expansível ..................................................................................  -  
3903.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  
3903.20.00  - Copolímeros de estireno- acrilonitrilo (SAN)  ...........................  -  
3903.30.00  - Copolímeros de acrilonitrilo- butadieno- estireno (ABS)  ........  -  
3903.90  - Outros:
3903.90.10 - - Copolímeros apenas de estireno e álcool alílico, com um índice 

de acetilo igual ou superior a 175 ..............................................  - 
3903.90.20 - - Poliestireno bromado, em qualquer das formas referidas na 

Nota 6 b) do presente Capítulo, que contenha, em peso, 58% 
ou mais, mas não mais de 71% de bromo ................................  - 

3903.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

3904  Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas 
halogenadas, em formas primárias:  

3904.10.00  - Poli(cloreto de vinilo), não misturado com outras subs-
tâncias .........................................................................................  -  

- Outro poli(cloreto de vinilo): 
3904.21.00  - - Não plastificado .........................................................................  -  
3904.22.00  - - Plastificado .................................................................................  -  
3904.30.00 - Copolímeros de cloreto de vinilo e acetato de vinilo ..............  -  
3904.40.00  - Outros copolímeros de cloreto de vinilo ..................................  -  
3904.50  - Polímeros de cloreto de vinilideno:
3904.50.10 - - Copolímero de cloreto de vinilideno e de acrilonitrilo em forma 

de berlindes expansíveis de diâmetro igual ou superior a 4 
micrómetros, mas não superior a 20 micrómetros ....................  - 

3904.50.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
- Polímeros fluorados:  

3904.61.00 - - Politetrafluoretileno ...................................................................  - 
3904.69  - - Outros:
3904.69.10 - - - Poli(fluoreto de vinilo), em qualquer das formas referidas na 

Nota 6 b) do presente Capítulo ..................................................  - 
3904.69.20 - - - Fluoroelastómeros FKM .............................................................  - 
3904.69.80 - - - Outros ........................................................................................  - 
3904.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3905  Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, 
em formas primárias; outros polímeros de vinilo, em formas 
primárias:  

- Poli(acetato de vinilo): 
3905.12.00  - - Em dispersão aquosa ................................................................  -  
3905.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Copolímeros de acetato de vinilo:
3905.21.00 - - Em dispersão aquosa ................................................................  - 
3905.29.00 - - Outros .........................................................................................  - 
3905.30.00  - Poli(álcool vinílico), mesmo que contenham grupos de 

acetato não hidrolisados ...........................................................  -  
- Outros: 

3905.91.00 - - Copolímeros ...............................................................................  - 
3905.99 - - Outros:
3905.99.10 - - - Poli(formal de vinilo), em qualquer das formas referidas na 

nota 6 b) do presente Capítulo, com peso molecular igual ou 
superior a 10 000, mas não superior a 40 000 e que contenha, 
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em peso, 9,5% ou mais, mas não mais de 13% de grupos 
acetilo, expressos em acetato de vinilo e 5% ou mais, mas 
não mais de 6,5% de grupos hidróxi, expressos em álcool 
vinílico ........................................................................................  - 

3905.99.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

3906  Polímeros acrílicos, em formas primárias:  

3906.10.00  - Poli(metacrilato de metilo)..........................................................  -  
3906.90  - Outros:
3906.90.10 - - Poli [N-(3-hidroxiimino1,1-dimetilbutil) acrilamida] ......................  - 
3906.90.20 - - Copolímeros de 2-diisopropilaminoetilmetacrilato e de 

metacrilato de decilo, em forma de solução em N,N-
dimetilacetamida, que contenham, em peso, 55% ou mais de 
copolímero .................................................................................  - 

3906.90.30 - - Copolímero de ácido acrílico e de acrilato de 2-etilexilo, que 
contenham, em peso, 10% ou mais, mas não mais de 11% de 
acrilato de 2-etilexilo...................................................................  - 

3906.90.40 - - Copolímero de acrilonitrilo e de acrilato de metilo, modificado 
por meio de polibutadieno-acrilonitrilo (NBR) ............................  - 

3906.90.50 - - Produtos de polimerização do ácido acrílico, com metacrilato 
de alquilo e pequenas quantidades de outros monómeros, 
destinado a ser utilizado como espessante no fabrico de 
pastas para estampagem de têxteis ..........................................  - 

3906.90.60 - - Copolímero de acrilato de metilo, de etileno e de um 
monómero que contém um grupo carboxilo não terminal, 
substituível, que contenham, em peso, 50% ou mais de 
acrilato de metilo, em mistura ou não com sílica .......................  - 

3906.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

3907  Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas 
primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres 
alílicos e outros poliésteres, em formas primárias:  

3907.10.00  - Poliacetais ....................................................................................  -  
3907.20  - Outros poliéteres: 

- - Poliéter - alcoóis:  
3907.20.11 - - - Polietilenoglicóis .........................................................................  - 
3907.20.20 - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Outros: 
3907.20.91 - - - Copolímero de 1-cloro2,3-epoxipropano e de óxido de etileno .  - 
3907.20.99 - - - Outros ........................................................................................  - 
3907.30.00  - Resinas epóxidas ........................................................................  -  
3907.40.00  - Policarbonatos .............................................................................  -  
3907.50.00  - Resinas alquídicas ......................................................................  -  
3907.60 - Poli(tereftalato de etileno): 
3907.60.20 - - Com um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais ....................  -  
3907.60.80 - - Outro ............................................................................................  -  
3907.70.00 - Poli(ácido láctico) ........................................................................  -   

- Outros poliésteres:  
3907.91  - - Não saturados: 
3907.91.10  - - - Líquidos ......................................................................................  -  
3907.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
3907.99  - - Outros:  
3907.99.10 - - - Poli(naftaleno-2,6-dicarboxilato de etileno) ................................  -  
3907.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -   

3908  Poliamidas em formas primárias: 

3908.10.00  - Poliamida - 6, - 11, - 12, - 6, 6, - 6, 9, - 6, 10 ou - 6, 12 ..................  -  
3908.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  
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3909  Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em 
formas primárias:  

3909.10.00  - Resinas ureicas; resinas de tioureia  ........................................  -  
3909.20.00  - Resinas melamínicas ..................................................................  -  
3909.30.00 - Outras resinas amínicas .............................................................  -  
3909.40.00  - Resinas fenólicas ........................................................................  -  
3909.50 - Poliuretanos:
3909.50.10 - - Poliuretano obtido a partir de 2,2’-(terc-butiloimino) dietanol e 

de 4,4’-metilenodicicloexildiisocianato, em forma de solução 
em N,N-dimetilacetamida que contenham, em peso, 50% ou 
mais de polímero........................................................................  - 

3909.50.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
3910.00.00  Silicones em formas primárias ....................................................  -  

3911  Resinas de petróleo, resinas de cumarona- indeno, 
politerpenos, polissulfuretos, polissulfonas e outros 
produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não 
especificados nem compreendidos noutras posições, em 
formas primárias:  

3911.10.00 - Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de 
indeno, resinas de cumarona- indeno e politerpenos .............  -  

3911.90  - Outros:  
- - Produtos de polimerização de reorganização ou de 

condensação, mesmo modificados quimicamente: 
3911.90.11 - - - Poli(oxi - 1,4 - fenilenossulfonil - 1,4- fenilenoxi - 1,4-

fenilenoisopropilideno1,4-fenileno), em qualquer das formas 
referidas na Nota 6 b) do presente Capítulo ..............................  - 

3911.90.13 - - - Poli(tio-1,4-fenileno) ...................................................................  - 
3911.90.19 - - - Outros ........................................................................................  - 

- - Outros: 
3911.90.92 - - - Copolímero de p-cresol e divinilbenzeno, em forma de solução 

em N,N-dimetilacetamida, que contenha, em peso, 50% ou 
mais de polímero; copolímero de viniltolueno e de alfa-
metilestireno, hidrogenado .........................................................  -  

3911.90.99  - - - Outros ........................................................................................  -   

3912  Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem 
compreendidos noutras posições, em formas primárias:  

- Acetatos de celulose:  
3912.11.00  - - Não plastificados .......................................................................  -  
3912.12.00  - - Plastificados ...............................................................................  -  
3912.20  - Nitratos de celulose (incluindo os colódios):  

- - Não plastificados:  
3912.20.11  - - - Colódios e celóidina ...................................................................  -  
3912.20.19  - - - Outros ........................................................................................  -  
3912.20.90  - - Plastificados .................................................................................  -  

- É teres de celulose:  
3912.31.00  - - Carboximetilcelulose e seus sais ............................................  -  
3912.39  - - Outros: 
3912.39.20 - - - Hidroxipropilcelulose ..................................................................  - 
3912.39.85  - - - Outros ........................................................................................  -   
3912.90  - Outros:  
3912.90.10  - - Ésteres de celulose .....................................................................  -  
3912.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3913  Polímeros naturais (por exemplo, ácido algínico) e polímeros 
naturais modificados (por exemplo, proteínas endurecidas, 
derivados químicos da borracha natural), não especificados 
nem compreendidos noutras posições, em formas primárias:  
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3913.10.00  - Ácido algínico, seus sais e seus ésteres ..................................  -  
3913.90.00  - Outros ...........................................................................................  -
3914.00.00  Permutadores de iões à base de polímeros das posições 

3901 a 3913, em formas primárias ...............................................  -  

II. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS; PRODUTOS 
INTERMEDIÁRIOS; OBRAS  

3915  Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos:  

3915.10.00  - De polímeros de etileno ..............................................................  -  
3915.20.00  - De polímeros de estireno ............................................................  -  
3915.30.00  - De polímeros de cloreto de vinilo ..............................................  -  
3915.90  - De outros plásticos:  
3915.90.11  - - De polímeros de propileno ...........................................................  -  
3915.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

3916  Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal 
seja superior a 1 mm (monofios); varas, bastões e perfis, 
mesmo trabalhados à superfície, mas não trabalhados de 
outro modo, de plásticos:  

3916.10.00  - De polímeros de etileno ..............................................................  -  
3916.20.00  - De polímeros de cloreto de vinilo ..............................................  -  
3916.90  - De outros plásticos:  
3916.90.10 - - De produtos de polimerização de reorganização ou de 

condensação, mesmo modificados quimicamente ....................  -   
3916.90.50 - - De produtos de polimerização de adição ....................................  -   
3916.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

3917  Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, 
flanges, uniões), de plásticos:  

3917.10  - Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de plásticos 
celulósicos:  

3917.10.10  - - De proteínas endurecidas ............................................................  -  
3917.10.90  - - De plásticos celulósicos ...............................................................  -  

- Tubos rígidos:  
3917.21  - - De polímeros de etileno:  
3917.21.10  - - - Sem soldadura e de comprimento superior à maior dimensão 

do corte transversal, mesmo trabalhados na superfície, mas 
não trabalhados de outro modo .................................................  -  

3917.21.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
3917.22  - - De polímeros de propileno:  
3917.22.10  - - - Sem soldadura e de comprimento superior à maior dimensão 

do corte transversal, mesmo trabalhados na superfície, mas 
não trabalhados de outro modo .................................................  -  

3917.22.90 - - - Outros ........................................................................................     
3917.23  - - De polímeros de cloreto de vinilo:  
3917.23.10  - - - Sem soldadura e de comprimento superior à maior dimensão 

do corte transversal, mesmo trabalhados na superfície, mas 
não trabalhados de outro modo .................................................  -  

3917.23.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
3917.29.00  - - De outros plásticos ...................................................................  -   

- Outros tubos:  
3917.31.00  - - Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 

27,6 MPa ....................................................................................  -  
3917.32.00  - - Outros, não reforçados com outras matérias, nem 

associados de outra forma com outras matérias, sem 
acessórios ................................................................................  -  
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3917.33.00  - - Outros, não reforçados com outras matérias, nem 
associados de outra forma com outras matérias, com 
acessórios ................................................................................  -   

3917.39.00  - - Outros .........................................................................................  - 
3917.40.00  - Acessórios ...................................................................................  -  

3918  Revestimentos de pavimentos (pisos), de plásticos, mesmo 
autoadesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de 
mosaicos; revestimentos de paredes ou de tetos, de 
plásticos, definidos na Nota 9 do presente Capítulo:  

3918.10  - De polímeros de cloreto de vinilo:  
3918.10.10  - - Consistindo num suporte impregnado, revestido ou recoberto 

de policloreto de vinilo ................................................................  m2

3918.10.90  - - Outros ..........................................................................................  m2

3918.90.00  - De outros plásticos .....................................................................  m2

3919  Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, 
autoadesivas, de plásticos, mesmo em rolos:  

3919.10  - Em rolos de largura não superior a 20 cm:  
- - Tiras cujo revestimento seja de borracha, natural ou sintética, 

não vulcanizada:  
3919.10.12  - - - De poli(cloreto de vinilo) ou de polietileno..................................  -   
3919.10.15  - - - De polipropileno .........................................................................  -  
3919.10.19  - - - Outras ........................................................................................  -  
3919.10.80 - - Outras ..........................................................................................  -  
3919.90.00  - Outras ...........................................................................................  - 

3920  Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos 
não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem 
suporte, nem associadas (de forma semelhante) a outras 
matérias: 

3920.10  - De polímeros de etileno:  
- - De espessura não superior a 0,125 mm:  
- - - De polietileno de densidade:  
- - - - Inferior a 0,94: 

3920.10.23 - - - - - Folha de polietileno, de espessura igual ou superior a 20 
micrómetros, mas não superior a 40 micrómetros, 
destinada ao fabrico de filme fotorresistente para os 
semicondutores ou circuitos impressos ................................  - 

3920.10.24 - - - - - Folhas estiráveis, não impressas ...........................................  -  
3920.10.25 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
3920.10.28  - - - - Igual ou superior a 0,94 ............................................................  -  
3920.10.40  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - De espessura superior a 0,125 mm: 
3920.10.81  - - - Pasta sintética de papel, em forma de folhas húmidas, 

composta de fibrilas não coerentes de polietileno, misturadas 
ou não com fibras de celulose numa proporção não superior a 
15%, que contém, como agente humidificante, poli(álcool 
vinílico) dissolvido em água .......................................................  - 

3920.10.89 - - - Outras ........................................................................................  - 
3920.20  - De polímeros de propileno:  

- - De espessura não superior a 0,10 mm:  
3920.20.21  - - - De orientação biaxial ..................................................................  -  
3920.20.29  - - - Outras ........................................................................................  -  
3920.20.80 - - De espessura superior a 0,10mm ...............................................  -   
3920.30.00  - De polímeros de estireno ............................................................  -  

- De polímeros de cloreto de vinilo:  
3920.43 - - Que contenham, em peso, pelo menos 6 % de 

plastificantes:
3920.43.10  - - - De espessura não superior a 1 mm ...........................................  -  
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3920.43.90  - - - De espessura superior a 1 mm ..................................................  -  
3920.49 - - Outras:
3920.49.10  - - - De espessura não superior a 1 mm ...........................................  -  
3920.49.90  - - - De espessura superior a 1 mm ..................................................  -  

- De polímeros acrílicos:  
3920.51.00  - - De poli(metacrilato de metilo) ..................................................  -  
3920.59 - - Outras:
3920.59.10 - - - Copolímeros de ésteres acrílicos e metacrílicos, em forma de 

película, de espessura não superior a 150 micrómetros ...........  - 
3920.59.90 - - - Outras ........................................................................................  - 

- De policarbonatos, de resinas alquídicas, de poliésteres alílicos 
ou de outros poliésteres:  

3920.61.00  - - De policarbonatos .....................................................................  -  
3920.62  - - De poli(tereftalato de etileno):  

- - - De espessura não superior a 0,35 mm: 
3920.62.12 - - - - Películas de poli(tereftalato de etileno), de espessura igual 

ou superior a 72 micrómetros, mas não superior 
a 79 micrómetros, destinadas ao fabrico de discos 
magnéticos flexíveis; folhas de poli(tereftalato de etileno), de 
espessura igual ou superior a 100 micrómetros, mas não 
superior a 150 micrómetros, destinadas ao fabrico de placas 
de impressão de fotopolímeros  ..............................................  -  

3920.62.19 - - - - Outros .......................................................................................  - 
3920.62.90  - - - De espessura superior a 0,35mm ..............................................  -  
3920.63.00  - - De poliésteres não saturados ...................................................  -  
3920.69.00  - - De outros poliésteres ................................................................  -  

- De celulose ou dos seus derivados químicos:  
3920.71.00  - - De celulose regenerada ............................................................  -   
3920.73  - - De acetato de celulose:  
3920.73.10  - - - Películas em rolos ou em tiras, para cinematografia ou 

fotografia ....................................................................................  -  
3920.73.80  - - - Outras ........................................................................................  -   
3920.79  - - De outros derivados de celulose:
3920.79.10  - - - De fibra vulcanizada ...................................................................  -   
3920.79.90  - - - Outras ........................................................................................  -   

- De outros plásticos:  
3920.91.00  - - De poli(butiral de vinílo) ............................................................  -  
3920.92.00  - - De poliamidas ............................................................................  -  
3920.93.00  - - De resinas amínicas ..................................................................  -  
3920.94.00  - - De resinas fenólicas ..................................................................  -  
3920.99  - - De outros plásticos: 

- - - De produtos de polimerização de reorganização ou de 
condensação, mesmo modificados quimicamente:  

3920.99.21 - - - - Folhas e lâminas em poliimida, não revestidas, ou revestidas 
unicamente de plástico ............................................................  - 

3920.99.28 - - - - Outras .......................................................................................  - 
- - - De produtos de polimerização de adição: 

3920.99.52 - - - - Folhas de poli(fuoreto de vinilo); folhas de poli(álcool vinílico), 
de orientação biaxial, não revestidas, de espessura não 
superior a 1 mm e que contenha, em peso, 97% ou mais de 
poli(álcool vinílico) ...................................................................  -  

3920.99.53 - - - - Membranas “permutadoras de iões”, de plástico fluorado, 
destinadas a serem utilizadas em células de electrólise 
cloro-alcalina............................................................................  -   

3920.99.59 - - - - Outros .......................................................................................  - 
3920.99.90  - - - Outras ........................................................................................  -  

3921  Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de 
plásticos:  

- Produtos alveolares:  
3921.11.00  - - De polímeros de estireno ..........................................................  -  
3921.12.00  - - De polímeros de cloreto de vinilo ............................................  -  
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3921.13  - - De poliuretanos: 
3921.13.10  - - - De espuma flexível ....................................................................  -  
3921.13.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
3921.14.00  - - De celulose regenerada ............................................................  -  
3921.19.00 - - De outros plásticos ...................................................................  -  
3921.90  - Outras:  

- - De produtos de polimerização de reorganização ou de 
condensação, mesmo modificados quimicamente:  

3921.90.10 - - - De poliésteres ............................................................................  -   
3921.90.30  - - - De resinas fenólicas ...................................................................  -  

- - - De resinas amínicas:  
- - - - Estratificadas:  

3921.90.41  - - - - - Sob alta pressão, com camada decorativa numa ou em 
ambas as faces .....................................................................  -  

3921.90.43  - - - - - Outras .....................................................................................  -  
3921.90.49  - - - - Outras .......................................................................................  -  
3921.90.55  - - - Outras ........................................................................................  -  
3921.90.60  - - De produtos de polimerização de adição ....................................  -  
3921.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

3922  Banheiras, polibãs, pias, lavatórios, bidés, sanitários e seus 
assentos e tampas, autoclismos e artigos semelhantes para 
usos sanitários ou higiénicos, de plásticos: 

3922.10.00  - Banheiras, polibãs,  pias e lavatórios .......................................  -  
3922.20.00  - Assentos e tampas, de sanitários ..............................................  -  
3922.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3923  Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, 
tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados para 
fechar recipientes, de plásticos:  

3923.10.00  - Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes .............  -  
- Sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos:  

3923.21.00  - - De polímeros de etileno ............................................................  -  
3923.29  - - De outros plásticos:  
3923.29.10 - - - De poli(cloreto de vinilo) .............................................................  - 
3923.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
3923.30  - Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes:  
3923.30.10  - - De capacidade não superior a 2 l ................................................  p / s t  
3923.30.90  - - De capacidade superior a 2 l  ......................................................  p / s t  
3923.40  - Bobinas, carretéis, canelas e suportes semelhantes:  
3923.40.10  - - Bobinas e suportes semelhantes, para enrolamento de filmes e 

películas fotográficos e cinematográficos ou de tiras, filmes, 
etc., referidos nas posição 85.23 ...............................................  -  

3923.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
3923.50  - Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar 

recipientes:  
3923.50.10  - - Cápsulas para rolhar ou sobrerrolhar ..........................................  -  
3923.50.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
3923.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

3924  Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de 
higiene ou de toucador, de plásticos:  

3924.10.00  - Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de 
cozinha ........................................................................................  -  

3924.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

3925  Artefactos para apetrechamento de construções, de 
plásticos, não especificados nem compreendidos noutras 
posições:  
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3925.10.00  - Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de 
capacidade superior a 300 l .......................................................  -  

3925.20.00  - Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras ................  p/st (1)

3925.30.00  - Postigos, estores (incluindo as venezianas) e artefactos 
semelhantes, e suas partes .......................................................  -  

3925.90  - Outros:  
3925.90.10  - - Acessórios e guarnições destinados a fixação permanente nas 

portas, janelas, escadas, paredes ou outras partes  de  
edifícios ......................................................................................  -  

3925.90.20  - - Perfis e condutas de cabos para canalizações elétricas .............  -  
3925.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -  

3926  Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das 
posições 3901 a 3914:  

3926.10.00  - Artigos de escritório e artigos escolares ..................................  -  
3926.20.00  - Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e 

semelhantes)  ..............................................................................  -  
3926.30.00  - Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes ...........  -  
3926.40.00  - Estatuetas e outros objetos de ornamentação ........................  -  
3926.90  - Outras: 
3926.90.50  - - "Cestos" e artigos semelhantes para filtrar a água à entrada 

dos esgotos ................................................................................  -  
- - Outras:  

3926.90.92  - - - Fabricadas a partir de folhas .....................................................  -   
3926.90.97 - - - Outras ........................................................................................  -    

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(1) Uma porta ou janela com ou sem os seus caixilhos, alizares ou soleiras é considerada uma peça
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CAPÍTULO 40 

BORRACHA E SUAS OBRAS 

Notas 

1. Ressalvadas as disposições em contrário, a denominação “ borracha”, abrange, na nomenclatura, os 
produtos seguintes, mesmo vulcanizados, endurecidos ou não, ainda  que regenerados: borracha 
natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas, borracha sintética e borracha 
artificial derivada dos óleos.  

2.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos da Secção XI (matérias têxteis e suas obras);  

 b)  o calçado e suas partes, do Capítulo 64;  

 c)  os chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes, incluindo as toucas de banho, do 
Capítulo 65;  

 d)  às partes de borracha endurecida, para máquinas e aparelhos mecânicos ou elétricos, bem como 
todos os objetos ou partes de objetos de borracha endurecida, para usos eletrotécnicos, da 
Secção XVI;  

 e)  os artefactos dos Capítulos 90, 92, 94 ou 96;  

 f)  os artefactos do  Capítulo 95,  exceto  as  luvas, mitenes e semelhantes  de  desporto e os artigos 
indicados nas posições 4011 a 4013.

3.  Nas posições 4001 a 4003 e 4005, a expressão “formas primárias” aplica- se apenas às seguintes 
formas:  

 a)  líquidos e pastas (incluindo o látex, mesmo pré-vulcanizado, e outras dispersões e soluções);  

 b)  blocos irregulares, pedaços, fardos, pós, grânulos, migalhas e massas não coerentes 
semelhantes. 

4.  Na Nota 1 do presente Capítulo e no texto da posição 4002, a denominação “borracha sintética” 
aplica- se:  

 a)  às matérias sintéticas não saturadas que possam transformar- se irreversivelmente, por 
vulcanização pelo enxofre, em substâncias não termoplásticas, as quais, a uma temperatura 
compreendida entre 180C e 290C, possam, sem se romper, sofrer uma distensão de três vezes o 
seu comprimento primitivo e que, depois de terem sofrido uma distensão de duas vezes o seu 
comprimento primitivo, voltem, em menos de 5 minutos, a medir, no máximo, uma vez e meia o 
seu comprimento primitivo. Para realização deste ensaio permite- se a adição de substâncias 
necessárias à retificação, tais como ativadores ou aceleradores de vulcanização; também se 
admite a presença de matérias indicadas na Nota 5 B), 2º e 3º. No entanto, não é admitida a 
presença de quaisquer substâncias não necessárias a retificação, tais como diluentes, 
plastificantes e matérias de carga;  

 b)  aos tioplásticos (TM);  
  



 40/2 2014

 c)  à borracha natural modificada por mistura ou por enxerto com plásticos, à borracha natural 
despolimerizada, às misturas de matérias sintéticas não saturadas e de altos polímeros sintéticos 
saturados, desde que estes produtos satisfaçam aos requesitos referentes a vulcanização, 
distensão e remanência, fixados na alínea  a) acima. 

5.  A) As posições 4001 e 4002 não compreendem as borrachas ou misturas de borrachas adicionadas, 
antes ou após a coagulação, de:  

  1) aceleradores, retardadores, ativadores ou outros agentes de vulcanização (exceto os 
adicionados para a preparação do látex pré-vulcanizado);  

  2) pigmentos ou outras matérias corantes, exceto os simplesmente destinados a facilitar a sua 
identificação;  

  3) plastificantes ou diluentes (exceto óleos minerais no caso de borrachas distendidas pelos 
óleos), matérias de carga, inertes ou ativas, solventes orgânicos ou quaisquer outras 
substâncias, exceto as admitidas pela alínea B) abaixo. 

 B)  As borrachas e misturas de borrachas que contenham as substâncias indicadas a seguir 
permanecem classificadas nas posições 4001 ou 4002, conforme o caso, desde que essas 
borrachas e misturas de borrachas conservem as características essenciais de matéria em bruto:  

  1) emulsificantes e agentes antiaglutinantes;  

  2)  pequenas quantidades de produtos de decomposição dos emulsificantes;  

  3) agentes termossensíveis (utilizados, em geral, para obter látices termossensíveis), agentes de 
superfície catiónicos (utilizados, em geral, para obter látices eletropositivos), antioxidantes, 
coagulantes, agentes desagregadores, agentes anticongelantes, agentes peptizantes, 
conservadores, estabilizantes, agentes de controlo da viscosidade e outros aditivos especiais 
análogos, em quantidades muito reduzidas. 

6.  Na aceção da posição 4004, consideram- se “desperdícios, resíduos e aparas”, os desperdícios, 
resíduos e aparas provenientes da fabricação ou do trabalho da borracha e as obras de borracha 
definitivamente inutilizadas como tais, devido a cortes, desgaste ou outros motivos.   

7.  Os fios nus de borracha vulcanizada, de qualquer perfil, cuja maior dimensão da secção transversal 
seja superior a 5 mm, incluem- se na posição 4008. 

8.  A posição 4010 compreende as correias transportadoras ou de transmissão, de tecido impregnado 
revestido, ou recoberto de borracha ou estratificado com essa matéria, bem como as fabricadas com 
fios ou cordéis de matérias têxteis, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha. 

9. Na aceção das posições 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008, consideram- se “chapas, folhas e tiras” 
apenas as chapas, folhas e tiras, bem como os blocos de forma regular, não recortados ou 
simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular (mesmo que esta operação lhes de a 
característica de artigos prontos para o uso), desde que não tenham sofrido outra operação senão um 
simples trabalho à superfície (impressão ou outro). 

 Na aceção da posição 4008, os termos “perfis” e “varetas” aplicam- se apenas a estes produtos, 
mesmo cortados em comprimentos determinados, desde que não tenham sofrido outra operação 
senão um simples trabalho a superfície. 

Nota complementar

1. O Capítulo 40 inclui as luvas, mitenes e semelhantes impregnadas, revestidas ou recobertas de 
plástico alveolar, que sejam confecionadas: 

 - de tecidos, incluindo os de malha (distintos dos da posição 5906), feltros ou falsos tecidos 
impregnados, revestidos ou recobertos de borracha alveolar, ou 
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 - de tecidos, incluindo os de malha, feltros ou falsos tecidos não impregnados, nem revestidos, nem 
recobertos e em seguida impregnados, revestidos ou recobertos de borracha alveolar, 

 desde que estes tecidos, incluindo os de malha, feltros ou falsos tecidos apenas sirvam de reforço 
(Nota 3 c), do Capítulo 56 e o último parágrafo, da Nota 4 do Capítulo 59).  
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4001  Borracha natural, balata, guta- percha, guaiúle, chicle e 
gomas naturais análogas, em formas primárias ou em 
chapas, folhas ou tiras:  

4001.10.00  - Látex de borracha natural, mesmo pré- vulcanizado ...............  -  
 - Borracha natural noutras formas:  
4001.21.00  - - Folhas fumadas .........................................................................  -  
4001.22.00  - - Borracha natural tecnicamente especificada (TSNR) ............  -  
4001.29.00  - - Outras .........................................................................................  -
4001.30.00  - Balata, guta- percha, guaiúle, chicle e gomas naturais 

análogas ......................................................................................  -  

4002  Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, 
em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas 
dos produtos da posição 40.01 com produtos da presente 
posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras:  

- Borracha de estireno- butadieno (SBR); borracha de estireno-
butadieno carboxilada (XSBR): 

4002.11.00  - - Látex............................................................................................  -  
4002.19  - - Outras:   
4002.19.10  - - - Borracha de estireno-butadieno produzida por polimerização 

em emulsão (E-SBR), em fardos ...............................................  -   
4002.19.20  - - - Copolimeros de bloco de estireno-butadieno-estireno 

produzidos por polimerização em solução (SBS, elastómero 
termoplástico) em grânulos, migalhas ou em pó .......................  -   

4002.19.30  - - - Borracha de estireno-butadieno produzida por polimerização 
em solução (S-SBR), em fardos ................................................  -   

4002.19.90  - - - Outras ........................................................................................  -   
4002.20.00  - Borracha de butadieno (BR) .......................................................  -  

- Borracha de isobuteno- isopreno (butilo) (IIR); borracha de 
isobuteno- isopreno halogenada (CIIR ou BIIR):  

4002.31.00  - - Borracha de isobuteno- isopreno (butilo) (IIR) .......................  -  
4002.39.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Borracha de cloropreno (clorobutadieno) (CR):  
4002.41.00  - - Látex............................................................................................  -  
4002.49.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Borracha de acrilonitrilo- butadieno (NBR):  
4002.51.00  - - Látex............................................................................................  -  
4002.59.00  - - Outras .........................................................................................  -  
4002.60.00  - Borracha de isopreno (IR) ..........................................................  -  
4002.70.00  - Borracha de etileno- propileno- dieno não conjugada 

(EPDM) .........................................................................................  -  
4002.80.00  - Misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da 

presente posição ........................................................................  -  
- Outras:  

4002.91.00  - - Látex............................................................................................  -  
4002.99 - - Outras: 
4002.99.10  - - - Produtos modificados por incorporação de plástico ..................  -  
4002.99.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
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4003.00.00  Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, 
folhas ou tiras ................................................................................  -  

4004.00.00  Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não 
endurecida, mesmo reduzidos a pó ou a grânulos ...................  -  

4005  Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias 
ou em chapas, folhas ou tiras:  

4005.10.00  - Borracha adicionada de negro-de-carbono ou de sílica .........  -  
4005.20.00  - Soluções; dispersões, exceto as da subposição 4005.10 .......  -  

- Outras:  
4005.91.00  - - Chapas, folhas e tiras ................................................................  -  
4005.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

4006  Outras formas (por exemplo, varetas, tubos, perfis) e artigos 
(por exemplo, discos e anilhas) de borracha não 
vulcanizada:  

4006.10.00 - Perfis para recauchutagem ........................................................  -  
4006.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
4007.00.00  Fios e cordas, de borracha vulcanizada .....................................  -  

4008  Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha 
vulcanizada não endurecida:  

- De borracha alveolar:  
4008.11.00  - - Chapas, folhas e tiras ................................................................  -  
4008.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- De borracha não alveolar:  
4008.21  - - Chapas, folhas e tiras:  
4008.21.10  - - - Revestimentos para pavimentos e capachos ............................  m2

4008.21.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
4008.29.00  - - Outros .........................................................................................  -   

4009  Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo 
providos dos respetivos acessórios (por exemplo, juntas, 
cotovelos, flanges, uniões): 

- Não reforçados com outras matérias nem associados de outra 
forma com outras matérias: 

4009.11.00 - - Sem acessórios..........................................................................  - 
4009.12.00 - - Com acessórios .........................................................................  - 

- Reforçados apenas com metal ou associados de outra forma 
apenas com metal: 

4009.21.00 - - Sem acessórios..........................................................................  - 
4009.22.00 - - Com acessórios .........................................................................  - 

- Reforçados apenas com matérias têxteis ou associados de 
outra forma apenas com matérias têxteis: 

4009.31.00 - - Sem acessórios..........................................................................  - 
4009.32.00 - - Com acessórios .........................................................................  - 

- Reforçados com outras matérias ou associados de outra forma 
com outras matérias: 

4009.41.00 - - Sem acessórios..........................................................................  - 
4009.42.00 - - Com acessórios .........................................................................  -  

4010  Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha 
vulcanizada:  

- Correias transportadoras: 
4010.11.00  - - Reforçadas apenas com metal .................................................  -  
4010.12.00  - - Reforçadas apenas com matérias têxteis ...............................  -  
4010.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  
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  - Correias de transmissão: 
4010.31.00  - - Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, 

estriadas, com uma circunferência externa superior 
a 60 cm, mas não superior a 180 cm ......................................  -  

4010.32.00  - - Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, 
não estriadas, com uma circunferência externa superior 
a 60 cm, mas não superior a 180 cm ......................................  -  

4010.33.00  - - Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, 
estriadas, com uma circunferência externa superior 
a 180 cm, mas não superior a 240 cm ....................................  -  

4010.34.00  - - Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, 
não estriadas, com uma circunferência externa superior 
a 180 cm, mas não superior a 240 cm ....................................  -  

4010.35.00 - - Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma 
circunferência externa superior a 60 cm, mas não 
superior a 150 cm .....................................................................  - 

4010.36.00 - - Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma 
circunferência externa superior a 150 cm, mas não 
superior a 198 cm .....................................................................  - 

4010.39.00 - - Outras .........................................................................................  - 

4011  Pneumáticos novos, de borracha:  

4011.10.00  - Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros 
(incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida) ..............................................................  p/st 

4011.20  - Dos tipos utilizados em autocarros ou camiões:  
4011.20.10  - - Com índice de carga inferior ou igual a 121 ................................  p/st 
4011.20.90  - - Com índice de carga superior a 121 ............................................  p/st 
4011.30.00  - Dos tipos utilizados em veículos aéreos ..................................  p/st   
4011.40.00  - Dos tipos utilizados em motocicletas .......................................  p/st 
4011.50.00  - Dos tipos utilizados em bicicletas .............................................  p/st 

- Outros, com banda de rodagem em forma de “espinha de peixe” 
ou semelhantes: 

4011.61.00  - - Dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou 
florestais ...................................................................................  p/st 

4011.62.00  - - Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a 
construção civil ou manutenção industrial, para jantes de 
diâmetro inferior ou igual a 61 cm..........................................  p/st 

4011.63.00  - - Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a 
construção civil ou manutenção industrial, para jantes de 
diâmetro superior a 61 cm ......................................................  p/st 

4011.69.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
- Outros:

4011.92.00  - - Dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou 
florestais ...................................................................................  p/st 

4011.93.00  - - Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a 
construção civil ou manutenção industrial, para jantes de 
diâmetro inferior ou igual a 61 cm..........................................  p/st 

4011.94.00  - - Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a 
construção civil ou manutenção industrial, para jantes de 
diâmetro superior a 61 cm ......................................................  p/st 

4011.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

4012  Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; 
protetores, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, de 
borracha: 

- Pneumáticos recauchutados: 
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4012.11.00  - - Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros 
(incluindo os veículos de uso misto e os automóveis de 
corrida) ......................................................................................  p/st 

4012.12.00  - - Dos tipos utilizados em autocarros ou camiões ....................  p/st 
4012.13.00  - - Dos tipos utilizados em veículos aéreos ................................  p/st   
4012.19.00  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
4012.20.00  - Pneumáticos usados ...................................................................  p/st  
4012.90  - Outros:  
4012.90.20  - - Protetores maciços ou ocos (semimaçicos) ................................  - 
4012.90.30 - - Bandas de rodagem para pneumáticos .......................................  -  
4012.90.90  - - Flaps............................................................................................  -  

4013  Câmaras de ar de borracha:  

4013.10.00  - Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros 
(incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida), autocarros ou camiões .....................  p/st   

4013.20.00  - Dos tipos utilizados em bicicletas .............................................  p/st 
4013.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st

4014  Artigos de higiene ou de farmácia (incluindo as chupetas), 
de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo com partes 
de borracha endurecida:  

4014.10.00  - Preservativos ...............................................................................  -  
4014.90.00  - Outros ...........................................................................................  - 

4015  Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e 
semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para 
quaisquer usos: 

- Luvas, mitenes e semelhantes: 
4015.11.00  - - Para cirurgia ...............................................................................  pa 
4015.19.00  - - Outras .........................................................................................  pa   
4015.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

4016  Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida:  

4016.10.00  - De borracha alveolar ...................................................................  -   
- Outras:  

4016.91.00  - - Revestimentos para pavimentos (pisos) e capachos ............  -  
4016.92.00  - - Borrachas de apagar .................................................................  -  
4016.93.00  - - Juntas, gaxetas e semelhantes ................................................  -  
4016.94.00  - - Defensas, mesmo insufláveis, para atracação de 

embarcações ............................................................................  -  
4016.95.00  - - Outros artigos insufláveis ........................................................  -  
4016.99  - - Outras:  

- - - Para veículos automóveis das posições 8701 a 8705:  
4016.99.52  - - - - Peças de borracha- metal .........................................................  -  
4016.99.57  - - - - Outras .......................................................................................  -   

- - - Outras:  
4016.99.91  - - - - Peças de borracha- metal .........................................................  -   
4016.99.97  - - - - Outras .......................................................................................  -    
4017.00.00  Borracha endurecida (por exemplo, ebonite) sob qualquer 

forma, incluindo os desperdícios e resíduos; obras de 
borracha endurecida .....................................................................   -  
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SECÇÃO VIII 

PELES, COUROS, PELES COM PELO E OBRAS DESTAS MATÉRIAS; ARTIGOS DE CORREEIRO 
OU DE SELEIRO; ARTIGOS  DE  VIAGEM, BOLSAS E ARTEFACTOS SEMELHANTES;OBRAS DE 

TRIPA 

CAPÍTULO 41 

PELES, EXCETO AS PELES COM PELO, E COUROS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as aparas e desperdícios semelhantes, de peles em bruto (posição 0511);  

 b)  as peles e partes de peles de aves, revestidas das suas penas ou penugem (posições 0505 ou 
6701, conforme o caso);  

 c)  Couros e peles em bruto, curtidos ou preparados, não depilados, de animais de pelo (Capítulo 43).  
Incluem-se,  no  entanto,  no Capítulo 41, as peles em bruto não  depiladas  de  bovinos (incluindo 
os búfalos), de equídeos,  de  ovinos (exceto  os  velos  dos  cordeiros denominados astracâ, 
breitschwanz, caracul, persianer  ou semelhantes, e os velos dos cordeiros da Índia,  da  China,  
da  Mongólia  ou  do Tibete), de caprinos (exceto as peles  de  cabras  ou  de  cabritos do Iémen, 
da Mongólia ou do Tibete),  de  suínos (incluindo o caititú), de camurça, de gazela, de camelo e 
dromedário, de rena, de alce, de veado, de cabrito montês ou de cão.  

2. A) as posições  4104  a  4106 não  compreendem os couros e peles que tenham sido submetidos a 
operações de curtimenta (incluindo de pré-curtimenta) reversíveis (posições 4101 a 4103, 
conforme o caso). 

 B) na aceção das posições 4104 a 4106, o termo “em crosta“ abrange também os couros e peles que 
tenham sido recurtidos, tingidos ou tratados com banho antes da secagem.  

3. Na nomenclatura, a expressão “couro reconstituído” refere-se exclusivamente às matérias incluídas 
na posição 4115.  
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4101  Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) 
ou de equídeos (frescos ou salgados, secos, tratados pela 
cal, piquelados ou conservados de outro modo, mas não 
curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro 
modo), mesmo depilados ou divididos:

4101.20 - Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos de peso unitário 
não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando salgados a 
seco e a 16 kg quando frescos, salgados a húmido ou 
conservados de outro:

4101.20.10  - - Frescos ........................................................................................  p/st 
4101.20.30  - - Salgados húmidos .......................................................................  p/st 
4101.20.50  - - Secos ou salgados secos ............................................................  p/st 
4101.20.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st  
4101.50  - Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior 

a 16 kg:
4101.50.10  - - Frescos ........................................................................................  p/st 
4101.50.30  - - Salgados húmidos .......................................................................  p/st 
4101.50.50  - - Secos ou salgados secos ............................................................  p/st 
4101.50.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
4101.90.00  - Outros, incluindo crepões, meios-crepões e partes laterais ..  - 

4102  Peles em bruto de ovinos (frescas ou salgadas, secas, 
tratadas pela cal, piqueladas ou conservadas de outro modo, 
mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas de 
outro modo), mesmo depiladas ou divididas, com exceção 
das excluídas pela Nota 1 c) do presente Capítulo:  

4102.10  - Com lã (não depiladas):  
4102.10.10  - - De cordeiro ..................................................................................  p/st 
4102.10.90  - - De outros ovinos ..........................................................................  p/st 

- Depiladas ou sem lã: 
4102.21.00  - - Piqueladas ..................................................................................  p/st 
4102.29.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 

4103  Outros couros e peles em bruto (frescos ou salgados, secos, 
tratados pela cal, piquelados ou conservados de outro 
modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem 
preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos, 
com exceção dos excluídos pelas Notas 1 b) ou  1 c) do 
presente Capítulo: 

4103.20.00  - De répteis .....................................................................................  p/st  
4103.30.00  - De suínos .....................................................................................  p/st  
4103.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

4104  Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo 
os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, 
mas não preparados de outro modo: 

- No estado húmido (incluindo wet-blue): 
4104.11 - - Plena flor, não divididos; divididos, com o lado flor: 
4104.11.10 - - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 

superfície unitária não superior a 2,6 m2  (28 pés quadrados) ..  p/st 
 - - - Outros: 
 - - - - De bovinos (incluindo os búfalos):
4104.11.51 - - - - - Couros e peles inteiros, de superfície unitária superior 

a 2,6 m2  (28 pés quadrados) ...............................................  p/st 
4104.11.59 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
4104.11.90 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
4104.19 - - Outros:
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4104.19.10 - - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 
superfície unitária não superior a 2,6 m2  (28 pés quadrados) ..  p/st 

 - - - Outros: 
 - - - - De bovinos (incluindo os búfalos):
4104.19.51 - - - - - Couros e peles inteiros, de superfície unitária superior 

a 2,6 m2 (28 pés quadrados) ................................................  p/st 
4104.19.59 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
4104.19.90 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 

- No estado seco (em crosta): 
4104.41 - - Plena flor, não divididos; divididos, com o lado flor:

- - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 
superfície unitária não superior a 2,6 m2 (28 pés quadrados): 

4104.41.11 - - - - De vitelas-das-índias (kips) inteiras ou sem a cabeça e as 
patas, de peso líquido, por unidade, inferior ou igual 
a 4,5 kg, simplesmente curtidas com substâncias vegetais, 
mesmo tendo sofrido outros tratamentos, mas 
manifestamente não utilizáveis, tal como se apresentam, 
para fabricação de obras de couro ..........................................  p/st 

4104.41.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
 - - - Outros: 
 - - - - De bovinos (incluindo os búfalos):
4104.41.51 - - - - - Couros e peles inteiros, de superfície unitária superior 

a 2,6 m2  (28 pés quadrados) ...............................................  p/st 
4104.41.59 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
4104.41.90 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
4104.49 - - Outros:

- - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 
superfície unitária não superior a 2,6 m2  (28 pés quadrados): 

4104.49.11  - - - - De vitelas-das-índias (kips) inteiras ou sem a cabeça e as 
patas, de peso líquido, por unidade, inferior ou igual 
a 4,5 kg, simplesmente curtidas com substâncias vegetais, 
mesmo tendo sofrido outros tratamentos, mas 
manifestamente não utilizáveis, tal como se apresentam, 
para fabricação de obras de couro ..........................................  p/st 

4104.49.19  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
- - - Outros: 
- - - - De bovinos (incluindo os búfalos):

4104.49.51 - - - - - Couros e peles inteiros, de superfície unitária superior 
a 2,6 m2 (28 pés quadrados) ................................................  p/st 

4104.49.59  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
4104.49.90  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 

4105  Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo 
divididas, mas não preparadas de outro modo: 

4105.10.00  - No estado húmido (incluindo wet-blue) ....................................  p/st  
4105.30  - No estado seco (em crosta): 
4105.30.10  - - De mestiços-das-índias, com pré-curtimenta vegetal, mesmo 

tendo sofrido certos tratamentos, mas manifestamente não 
utilizáveis, tal como se apresentam, para fabricação de obras 
de couro .....................................................................................  p/st 

4105.30.90 - - Outras .......................................................................................  p/st   

4106  Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de 
animais desprovidos de pelos, curtidos ou em crosta, 
mesmo divididos, mas não preparados de outro modo: 

- De caprinos: 
4106.21.00  - - No estado húmido (incluindo wet-blue) ..................................  p/st  
4106.22 - - No estado seco (em crosta):
4106.22.10  - - - De cabras-das-índias, com pré-curtimenta vegetal, mesmo 

tendo sofrido certos tratamentos, mas manifestamente não 
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utilizáveis, tal como se apresentam, para fabricação de obras 
de couro .....................................................................................  p/st 

4106.22.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
 - De suínos: 
4106.31.00  - - No estado húmido (incluindo wet-blue) .................................. p/st  
4106.32.00 - - No estado seco (em crosta) ......................................................  p/st
4106.40  - De répteis:
4106.40.10  - - Com pré- curtimenta vegetal ........................................................  p/st 
4106.40.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

- Outros: 
4106.91.00  - - No estado húmido (incluindo wet-blue) ..................................  -
4106.92.00 - - No estado seco (em crosta) ......................................................  p/st 

4107  Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os 
búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, 
exceto os da posição 4114: 

- Couros e peles inteiros: 
4107.11  - - Plena flor, não divididos:

- - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 
superfície unitária não superior a 2,6 m2  (28 pés quadrados): 

4107.11.11  - - - - Box-calf ....................................................................................  m2

4107.11.19  - - - - Outros .......................................................................................  m2

4107.11.90  - - - Outros ........................................................................................  m2

4107.12  - - Divididos, com o lado flor:
- - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 

superfície unitária não superior a 2,6 m2  (28 pés quadrados): 
4107.12.11  - - - - Box-calf ....................................................................................  m2

4107.12.19  - - - - Outros .......................................................................................  m2

 - - - Outros: 
4107.12.91  - - - - De bovinos (incluindo os búfalos) ............................................  m2

4107.12.99 - - - - De equídeos .............................................................................  m2

4107.19 - - Outros:
4107.19.10  - - - Couros e peles, inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de 

superfície unitária não superior a 2,6 m2  (28 pés quadrados) ..  m2

4107.19.90  - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Outros, incluindo as tiras: 
4107.91 - - Plena flor, não divididos:
4107.91.10  - - - Para solas ..................................................................................  - 
4107.91.90  - - - Outros ........................................................................................  m2

4107.92 - - Divididos, com o lado flor:
4107.92.10  - - - De bovinos (incluindo os búfalos) ..............................................  m2

4107.92.90  - - - De equídeos ...............................................................................  m2

4107.99 - - Outros:
4107.99.10  - - - De bovinos (incluindo os búfalos) ..............................................  m2

4107.99.90  - - - De equídeos ...............................................................................  m2

4112.00.00  Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de ovinos, depilados, 
mesmo divididos, exceto os da posição 4114 ...........................  m2

4113 Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de outros animais, 
depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e 
peles apergaminhados, de animais desprovidos de pelos, 
mesmo divididos, exceto os da posição 4114:

4113.10.00  - De caprinos ..................................................................................  m2

4113.20.00  - De suínos .....................................................................................  m2

4113.30.00  - De répteis .....................................................................................  m2

4113.90.00  - Outros ...........................................................................................  m2
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4114 Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça 
combinada); couros e peles envernizados ou revestidos; 
couros e peles metalizados:

4114.10 - Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça 
combinada):

4114.10.10  - - De ovinos .....................................................................................  p/st 
4114.10.90  - - De outros animais ........................................................................  p/st 
4114.20.00  - Couros e peles envernizados ou revestidos; couros e peles 

metalizados .................................................................................  m2

4115 Couro reconstituído, à base de couro ou de fibras de couro, 
em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas; aparas e 
outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de 
couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras 
de couro; serragem, pó e farinha de couro:

4115.10.00  - Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, 
em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas ........................  - 

4115.20.00  - Aparas e outros desperdícios de couros ou de peles 
preparados ou de couro reconstituído, não utilizáveis para 
fabricação de obras de couro; serragem, pó e farinha de 
couro ............................................................................................  - 
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CAPÍTULO 42 

OBRAS DE COURO; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO; ARTIGOS DE 
VIAGEM, BOLSAS E ARTEFACTOS SEMELHANTES; OBRAS DE TRIPA 

Notas 

1. Na aceção do presente Capítulo, o couro natural compreende igualmente os couros e peles 
acamurçados (incluindo a camurça combinada), os couros e peles envernizados ou revestidos e os 
couros e peles metalizados.  

2.  O  presente Capítulo não compreende:  

 a)  os categutes esterilizados e materiais esterilizados semelhantes, para suturas cirúrgicas (posição 
3006);  

 b)  o vestuário e  seus  acessórios (exceto  luvas, mitenes e semelhantes),  de couro, forrados 
interiormente de peles com pelo,  naturais ou artificiais, assim como o  vestuário  e  seus   
acessórios,  de  couro,  apresentando  partes exteriores de peles com  pelo,  naturais ou artificiais, 
quando estas partes excedam a função de simples guarnições (posições 4303 ou 4304, conforme 
o caso);  

 c)  os artefactos confecionados com rede, da posição 5608;  

 d)  os artefactos do Capítulo 64;  

 e)  os chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes, do Capítulo 65;  

 f)  os chicotes, e outros artigos da posição 6602;  

 g)  os botões de punho, braceletes ou pulseiras e outros artigos de bijutaria (posição 7117);  

 h)  os acessórios e guarnições para artigos de seleiro ou de correeiro (por exemplo, freios, estribos, 
fivelas), apresentados isoladamente (em geral, Secção XV);  

 ij) as cordas, peles de tambores ou de instrumentos semelhantes, assim como as outras partes de 
instrumentos musicais (posição 9209);  

   k)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação);  

 l)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, artigos de desporto;  

 m) os botões, os botões de pressão, formas e outras partes de botões ou de botões de pressão, os 
esboços de botões, da posição 9606. 

3. A) Além das disposições da Nota 2 acima, a posição 4202 não compreende:  

  a)  os sacos fabricados com folhas de plásticos, mesmo impressas, com pegas, não concebidos 
para uso prolongado (posição 3923);  

  b)  os artefactos fabricados com matérias para entrançar (posição 4602).  

 B) Os artefactos das posições 4202 e 4203 que tenham partes de metais preciosos, de metais 
folheados ou chapeados de metais preciosos, de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras 
preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas, classificam-se nestas 
posições, mesmo que essas partes não sejam simples acessórios ou guarnições de mínima 
importância, desde que essas partes não confiram aos artefactos a sua característica essencial. 
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Se, todavia, essas partes conferirem aos artefactos a sua característica essencial, estes 
classificam-se no Capítulo 71.  

4.  Na aceção da posição 4203, a expressão “ vestuário e seus acessórios ” aplica-se, entre outros, às 
luvas, mitenes e semelhantes (incluindo as de desporto e de proteção), aos aventais e a outros 
equipamentos especiais de proteção individual para quaisquer profissões, aos suspensórios, cintos, 
cinturões, bandoleiras ou talabartes e pulseiras, exceto as pulseiras de relógios (posição 9113).  

Nota complementar 

1. Entende-se por “superfície exterior”, na aceção da posição 4202, a matéria visível a olho nu da 
superfície externa do artefacto, mesmo que a matéria seja a camada exterior de uma combinação de 
matérias que constitui o material exterior do produto.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

4201.00.00  Artigos de seleiro ou de correeiro, para quaisquer animais 
(incluindo as trelas, joelheiras, focinheiras, mantas de sela, 
alforges, agasalhos para cães e artigos semelhantes), de 
quaisquer matérias .......................................................................  -  

4202  Arcas para viagem, malas e maletas, incluindo as de 
toucador e as maletas e pastas de documentos e para 
estudantes, os estojos para óculos, binóculos, câmaras 
fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e 
artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes 
para géneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, 
mochilas, bolsas, sacos para compras (sacolas), carteiras, 
porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras, tabaqueiras, 
estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de 
desporto, estojos para frascos ou para joias, caixas para pó 
de arroz, estojos para ourivesaria e artefactos semelhantes, 
de couro natural ou reconstituído, de folhas de plásticos, de 
matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou 
recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas 
matérias ou de papel: 

- Arcas para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e 
as maletas e pastas de documentos e para estudantes, e 
artefactos semelhantes:  

4202.11  - - Com a superfície exterior de couro natural ou 
reconstituído:  

4202.11.10  - - - Maletas e pastas de documentos e de estudante, e artefactos 
semelhantes ...............................................................................  p/st 

4202.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
4202.12  - - Com a superfície exterior de plásticos ou de matérias 

têxteis:  
- - - De folhas de plástico:  

4202.12.11  - - - - Maletas e pastas de documentos e de estudante, e 
artefactos semelhantes ...........................................................  p/st 

4202.12.19  - - - - Outros .......................................................................................  -  
4202.12.50  - - - De plástico moldado...................................................................  -  

- - - De outras matérias, incluindo a fibra vulcanizada:  
4202.12.91  - - - - Maletas e pastas de documentos e de estudante, e 

artefactos semelhantes ...........................................................  p/st 
4202.12.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  
4202.19  - - Outros: 
4202.19.10  - - - De alumínio ................................................................................  -  
4202.19.90  - - - De outras matérias .....................................................................  -  

- Bolsas, mesmo com tiracolo, incluindo as que não possuam 
pegas:  
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4202.21.00  - - Com a superfície exterior de couro natural ou 
reconstituído ............................................................................  p/st  

4202.22  - - Com a superfície exterior de folhas de plástico ou de 
matérias têxteis:  

4202.22.10  - - - De folhas de plástico ..................................................................  p/st 
4202.22.90  - - - De matérias têxteis ....................................................................  p/st 
4202.29.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 

- Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou em 
bolsas:  

4202.31.00  - - Com a superfície exterior de couro natural ou 
reconstituído ............................................................................  -   

4202.32  - - Com a superfície exterior de folhas de plásticos ou de 
matérias têxteis:  

4202.32.10  - - - De folhas de plástico ..................................................................  -  
4202.32.90  - - - De matérias têxteis ....................................................................  -  
4202.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros:  
4202.91  - - Com a superfície exterior de couro natural ou 

reconstituído:  
4202.91.10  - - - Sacos de viagem, bolsas de toucador, mochilas e sacos para 

artigos de desporto ....................................................................  -  
4202.91.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
4202.92  - - Com a superfície exterior de folhas de plástico ou de 

matérias têxteis:  
- - - De folhas de plástico:  

4202.92.11  - - - - Sacos de viagem, bolsas de toucador, mochilas e sacos para 
artigos de desporto ..................................................................  -  

4202.92.15  - - - - Estojos para instrumentos musicais.........................................  -  
4202.92.19  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - De matérias têxteis:  
4202.92.91  - - - - Sacos de viagem, bolsas de toucador, mochilas e sacos para 

artigos de desporto ..................................................................  -  
4202.92.98  - - - - Outros .......................................................................................  -  
4202.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

4203  Vestuário e seus acessórios, de couro natural ou 
reconstituído:  

4203.10.00  - Vestuário ......................................................................................  -  
- Luvas, mitenes e semelhantes:  

4203.21.00  - - Especialmente concebidas para a prática de desportos .......  pa  
4203.29  - - Outras:  
4203.29.10  - - - De proteção para todos os ofícios .............................................  pa 
4203.29.90 - - - Outras ........................................................................................  pa 
4203.30.00  - Cintos, cinturões e bandoleiras ou talabartes .........................  -  
4203.40.00 - Outros acessórios de vestuário .................................................  -  

4205.00  Outras obras de couro natural ou reconstituído:  

- Para usos técnicos:
4205.00.11  - - Correias transportadoras ou de transmissão ..............................  -   
4205.00.19  - - Outras ..........................................................................................  -   
4205.00.90  - Outras ............................................................................................  -   
4206.00.00  Obras de tripa, de “baudruches”, de bexiga ou de tendões ....  -   
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CAPÍTULO 43 

PELES COM PELO E SUAS OBRAS; PELES COM PELO ARTIFICIAIS 

Notas 

1. Ressalvadas as peles em bruto da posição 4301, a expressão “peles com pelo”, na Nomenclatura, 
refere- se às peles curtidas ou acabadas, não depiladas, de quaisquer animais. 

2.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as peles e partes de peles, de aves, com as suas penas ou penugem (posições 0505 ou 6701, 
conforme o caso);  

 b)  os couros e peles em bruto, não depilados, do Capítulo 41 (Ver Nota 1 c) daquele Capítulo);  

 c)  as luvas, mitenes e semelhantes, de peles com pelo naturais ou artificiais, e couro (posição 4203);  

 d)  os artefactos do Capítulo 64;  

 e)  os chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes, do Capítulo 65;  

 f)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo: brinquedos, jogos, material de desporto). 

3.  Incluem- se na posição 4303 as peles com pelo e suas partes, reunidas (montadas) com adição de 
outras matérias, e as peles com pelo e suas partes, costuradas sob a forma de vestuário, de suas 
partes e acessórios, ou de outros artefactos. 

4.  Incluem- se nas posições 4303 ou 4304, conforme o caso, o vestuário e seus acessórios de qualquer 
espécie (com exceção dos artigos excluídos do presente Capítulo pela Nota 2), forrados interiormente 
de peles com pelo, naturais ou artificiais, assim como o vestuário e seus acessórios apresentando 
partes exteriores de peles com pelo, naturais ou artificiais, quando estas partes excedam a função de 
simples guarnições. 

5.  Na Nomenclatura, consideram- se “peles com pelo artificiais” as imitações obtidas a partir da lã, pelos 
ou outras fibras aplicadas por colagem ou costura sobre couros, tecidos ou outras matérias, exceto as 
imitações obtidas por tecelagem ou por tricotagem (em geral, posições 5801 ou 6001). 
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4301  Peles com pelo em bruto (incluindo as cabeças, caudas, 
patas e outras partes, utilizáveis na indústria de peles), 
exceto as peles em bruto das posições 4101, 4102 ou 4103:  

4301.10.00  - De visons, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas  .....  p/st 
4301.30.00  - De cordeiros denominados astracã, breitschwanz, caracul,

persianer ou semelhantes, de cordeiros da Índia, da China, 
da Mongólia ou do Tibete, inteiras, com ou sem cabeça, 
cauda ou patas ............................................................................  p/st 

4301.60.00  - De raposa, inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou patas ......  p/st 
4301.80.00  - De outros animais, inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou 

patas ............................................................................................  -  
4301.90.00  - Cabeças, caudas, patas e outras partes utilizáveis na 

indústria de peles .......................................................................  -  

4302  Peles com pelo curtidas ou acabadas (incluindo as cabeças, 
caudas, patas e outras partes, desperdícios e aparas), não 
reunidas (não montadas) ou reunidas (montadas) sem 
adição de outras matérias, com exceção das da posição 
43.03:  

- Peles com pelo inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou patas, 
não reunidas (não montadas):  

4302.11.00  - - De visons ....................................................................................  p/st 
4302.19  - - Outras:  
4302.19.15  - - - De castor, de rato almiscarado ou de raposa ............................  p/st  
4302.19.35  - - - De coelho ou de lebre ................................................................  p/st 

- - - De foca ou de otária:  
4302.19.41  - - - - De bébés- focas arpoados  ("manto  branco")  ou  de  bébés-

focas de capuz ("lombo azul")  ................................................  p/st 
4302.19.49  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- - - De ovinos: 
4302.19.75  - - - - De cordeiros denominados astracã, Breitschwanz, caracul, 

Persianer ou semelhantes, de cordeiros da Índia, da China, 
da Mongólia ou do Tibete ...........................................................  p/st  

4302.19.80  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  
4302.19.99 - - - Outras ........................................................................................  -   
4302.20.00  - Cabeças, caudas, patas e outras partes, desperdícios e 

aparas, não reunidos (não montados) .....................................  -  
4302.30  - Peles com pelo inteiras, e respetivos pedaços e aparas, 

reunidos (montadas):  
4302.30.10  - - Peles denominadas "alongadas" .................................................  -  

- - Outras:  
4302.30.25  - - - De coelho ou de lebre ................................................................  p/st 

- - - De foca ou de otária:  
4302.30.51  - - - - De bébés- focas arpoados  ("manto  branco")  ou  de  bébés-

focas de capuz ("lombo azul")  ................................................  p/st 
4302.30.55  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
4302.30.99  - - - Outras ........................................................................................  -   

4303  Vestuário, seus acessórios e outros artefactos de peles com 
pelo:  

4303.10  - Vestuário e seus acessórios:  
4303.10.10  - - De peles com pelo de bébés- focas arpoados ("manto branco") 

ou de bébés- focas de capuz ("lombo azul") ..............................  -  
4303.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
4303.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
4304.00.00  Peles com pelo, artificiais, e suas obras ....................................  -  
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SECÇÃO IX 

MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E SUAS OBRAS;  
OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA 

CAPÍTULO 44 

MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  a madeira, em lascas, em aparas, triturada, moída ou pulverizada, das espécies utilizadas 
principalmente em perfumaria, em medicina ou como inseticidas, parasiticidas ou semelhantes 
(posição 1211);  

 b)  o bambu ou outras matérias de natureza lenhosa das espécies utilizadas principalmente em 
cestaria ou espartaria, em bruto, mesmo fendidos, serrados longitudinalmente ou cortados em 
comprimentos determinados (posição 1401);  

 c)  a madeira, em lascas, em aparas, moída ou pulverizada, das espécies utilizadas principalmente 
em tinturaria ou curtimenta (posição 1404);  

 d)  os carvões ativados (posição 3802);  

 e)  os artefactos da posição 4202;  

 f)  as obras do Capítulo 46;  

 g)  o calçado e suas partes, do Capítulo 64;  

 h)  os artefactos do Capítulo 66 (por exemplo, guarda- chuvas, bengalas, e suas partes);  

 ij)  as obras da posição 6808;  

 k)  as bijutarias da posição 7117;  

 l)  os artigos da Secção XVI ou da Secção XVII (por exemplo, peças mecânicas, estojos, invólucros, 
móveis para máquinas e aparelhos, peças para carros);  

 m) os artigos da Secção XVIII (por exemplo, caixas e semelhantes de artigos de relojoaria e 
instrumentos musicais e suas partes);  
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 n)  as partes de armas (posição 9305);  

 o)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação, construções pré-
fabricadas);  

 p)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo: brinquedos, jogos, material de desporto);  

 q)  os artefactos do Capítulo 96 (por exemplo: cachimbos e suas partes, botões, lápis),  exceto cabos 
e armações, de madeira, para artigos da posição 9603;  

 r)  os objetos do Capítulo 97 (objetos de arte, por exemplo). 

2.  Na aceção do presente Capítulo, considera- se “madeira densificada" a madeira maciça ou constituída 
por chapas ou placas, que tenha sofrido um tratamento químico ou físico (relativamente à madeira 
constituída por chapas ou placas, esse tratamento deve ser mais intenso que o necessário para 
assegurar a coesão) de forma a provocar um aumento sensível da densidade ou da dureza, bem 
como uma maior resistência aos efeitos mecânicos, químicos ou elétricos. 

3.  Para aplicação das posições 4414 a 4421, os artefactos fabricados de painéis de partículas ou painéis 
semelhantes, de painéis de fibras, de madeira estratificada ou de madeira densificada, são 
equiparados aos artefactos correspondentes de madeira. 

4.  Os artefactos das posições 4410, 4411 ou 4412 podem ser trabalhados, de forma a obterem- se os 
perfis da posição 4409, arqueados, ondulados, perfurados, cortados ou obtidos com formas diferentes 
da quadrada ou retangular ou ainda submetidos a qualquer outra operação, desde que esta não lhes 
confira o caráter de artefactos de outras posições. 

5.  A posição 4417 não inclui as ferramentas cuja lâmina, gume, superfície operante ou qualquer outra 
parte operante seja constituída por uma das matérias mencionadas na Nota 1 do Capítulo 82. 

6.  Ressalvada a Nota 1 acima e salvo disposições em contrário, o termo “madeira”, num texto de 
posição do presente Capítulo, aplica-se também ao bambu e às outras matérias de natureza lenhosa.  

Notas de subposição

1. Na aceção da subposição 4401 31, a expressão “pellets de madeira” refere-se a subprodutos tais 
como as lascas, a serragem ou a madeira em estilhas resultantes da indústria mecânica de 
transformação da madeira, da indústria do mobiliário ou de outras atividades de transformação da 
madeira, aglomerados, seja por simples pressão, seja pela adição de um aglutinante numa proporção 
não superior a 3%, em peso. Essas pellets são em forma cilíndrica, de diâmetro e comprimento não 
excedendo 25 mm e 100 mm, respetivamente.  

2. Na aceção das subposições 4403 41 a 4403 49, 4407 21 a 4407 29, 4408 31 a 4408 39 e 4412.31, 
consideram-se “madeiras tropicais” os seguintes tipos de madeiras: 

 Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, 
Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, 
Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipê, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitibá, 
Jongkong, Kapur, Kempas,  Keruing,   Kosipo,  Kotibé,  Koto,  Light  Red Meranti,  Limba,   Louro,   
Maçaranduba,  Mahogany (Mogno), Makore, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang,  Meranti  Bakau,  
Merawan,  Merbau,  Merpauh,  Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé,  Onzabili, Orey, 
Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Pará, Palissandre de 
Rio, Palissandre  de  Rose,  Pau-Amarelo, Pau-Marfim,   Pulai,   Punah,  Quaruba, Ramin,  Sapelli, 
Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo,  Sucupira,  Suren,  Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White 
Meranti, White Seraya e Yellow Meranti.  
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Notas complementares 

1. Considera- se “farinha de madeira”, na aceção da posição 4405, o pó de madeira que passe, com um 
máximo de 8%, em peso, de desperdícios, através de uma peneira com uma abertura de malhas de 
0,63 milímetros.  

2. Para aplicação das subposições 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 
90 91, consideram- se como “madeiras tropicais”, as madeiras tropicais seguintes: Acaju d'Afrique, 
Alan, Azobé, Balsa, Dark Red Meranti, Dibétou, Ilomba, Imbuia, Iroko, Jelutong, Jongkong, Kapur, 
Kempas, Kerwing, Light Red Meranti, Limba, Makoré, Mansonia, Meranti Bakau, Merbau, Mogno 
(Swietenia spp.),  Obeche, Okoumé, Palissandre de Pará, Palissandre  de Rio, Palissandre de Rose, 
Ramin, Sapelli, Sipo, Teak, Tiama, Virola, White Launan, White Meranti, White Seraya, Yellow 
Meranti. 
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4401  Lenha em qualquer estado; madeira em estilhas ou em 
partículas; serradura, desperdícios e resíduos de madeira, 
mesmo aglomerados em toros, briquetes, pellets ou em 
formas semelhantes:  

4401.10.00  - Lenha em qualquer estado .........................................................  -  
 - Madeira em estilhas ou em partículas:  
4401.21.00  - - De coníferas ...............................................................................  -  
4401.22.00  - - De não coníferas ........................................................................  -  

- Serradura, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo 
aglomerados em toros, briquetes, pellets ou em formas 
semelhantes:  

4401.31.00  - - Pellets de madeira .....................................................................  -   
4401.39 - - Outros:   
4401.39.20  - - - Aglomerados (por exemplo, em briquetes) ................................  -   

- - - Outros: 
4401.39.30 - - - - Serradura .................................................................................  -  
4401.39.80  - - - - Outros .......................................................................................  -   

4402  Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de 
caroços),  mesmo aglomerado:

4402.10.00  - De bambu .....................................................................................  -   
4402.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

4403  Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou 
esquadriada:  

4403.10.00 - Tratada com tinta, creosoto ou com outros agentes de 
conservação ................................................................................  m3

4403.20 - Outras, de coníferas:
- - De epícea da espécie Picea abis karst, ou de abeto pectíneo 

(abeto prateado, abeto dos Vosges) Abies alba Mill.): 
4403.20.11 - - - Toros para serrar .......................................................................  m3

4403.20.19 - - - Outras ........................................................................................  m3

 - - De pinheiro da espécie Pinus sylvestris L:
4403.20.31 - - - Toros para serrar .......................................................................  m3

4403.20.39 - - - Outras ........................................................................................  m3

 - - Outras: 
4403.20.91 - - - Toros para serrar .......................................................................  m3

4403.20.99 - - - Outras ........................................................................................  m3

 - Outras, de madeiras tropicais mencionadas na Nota 2 de 
subposições do presente Capítulo: 

4403.41.00 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau ..........  m3
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4403.49 - - Outras:
4403.49.10 - - - Acajou d’Afrique, Iroko e Sapeli .................................................  m3

4403.49.35 - - - Okoumé e Sipo ..........................................................................  m3

4403.49.95 - - - Outras ........................................................................................  m3

 - Outras:  
4403.91  - - De carvalho (Quercus spp.):
4403.91.10 - - - Toros para serrar .......................................................................  m3

4403.91.90 - - - Outras ........................................................................................  m3

4403.92  - - De faia (Fagus spp.):
4403.92.10 - - - Toros para serrar .......................................................................  m3

4403.92.90 - - - Outras ........................................................................................  m3

4403.99  - - Outras:  
4403.99.10  - - - De choupo ..................................................................................  m3

4403.99.30  - - - De eucalipto ...............................................................................  m3

- - - De bétula: 
4403.99.51 - - - - Toros para serrar .....................................................................  m3

4403.99.59 - - - - Outras .......................................................................................  m3

4403.99.95  - - - Outras ........................................................................................  m3

4404  Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não 
serradas longitudinalmente; madeira simplesmente 
desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada 
nem trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação de 
bengalas, guarda- chuvas, cabos de ferramentas e 
semelhantes; madeira em fasquias, lâminas, fitas e 
semelhantes:  

4404.10.00  - De coníferas .................................................................................  -  
4404.20.00  - De não coníferas ..........................................................................  -  
4405.00.00  Lã de madeira; farinha de madeira ..............................................  -  

4406  Dormentes de madeira para vias-férreas ou semelhantes:  

4406.10.00  - Não impregnados ........................................................................  m3

4406.90.00  - Outros ...........................................................................................  m3

4407  Madeira serrada ou fundida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada 
ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm: 

4407.10  - De coníferas:  
4407.10.15  - - Lixada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada   m3

 - - Outra:  
 - - - Aplainada: 
4407.10.31 - - - - De epícea da espécie Picea abis karst. ou de abeto 

pectíneo (abeto prateado, abeto dos Vosges) (Abies alba 
Mill.) .........................................................................................  m3

4407.10.33 - - - - De pinheiro da espécie Pinus sylvestris L .............................  m3

4407.10.38 - - - - Outra ........................................................................................  m3

- - - Outra:  
4407.10.91  - - - - De epícea da espécie Picea abies Karst ou de abeto 

pectíneo (abeto prateado, abeto dos Vosges) (Abies alba 
Mill.) .........................................................................................  m3

4407.10.93  - - - - De pinheiro da espécie Pinus sylvestris L. ............................  m3

4407.10.98  - - - - Outra ........................................................................................  m3

 - De madeiras tropicais mencionadas na Nota 2 de subposições 
do presente capítulo: 

4407.21 - - Mahogany (Mogno) (Swietenia spp.):
4407.21.10 - - - Lixada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada  m3  
 - - - Outra: 
4407.21.91 - - - - Aplainada..................................................................................  m3

4407.21.99 - - - - Outra ........................................................................................  m3
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4407.22 - - Virola, Imbuia e Balsa:
4407.22.10 - - - Lixada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada  m3  
 - - - Outra: 
4407.22.91 - - - - Aplainada..................................................................................  m3

4407.22.99 - - - - Outra ........................................................................................  m3

4407.25 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:
4407.25.10 - - - Unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada............  m3

 - - - Outra: 
4407.25.30 - - - - Aplainada..................................................................................  m3

4407.25.50 - - - - Lixada .......................................................................................  m3

4407.25.90 - - - - Outra ........................................................................................  m3

4407.26 - - White Lauan, white Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e 
Alan:

4407.26.10 - - - Unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada............  m3

 - - - Outra: 
4407.26.30 - - - - Aplainada..................................................................................  m3

4407.26.50 - - - - Lixada .......................................................................................  m3

4407.26.90 - - - - Outra ........................................................................................  m3

4407.27 - - Sapelli:
4407.27.10 - - - Lixada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada  m3  
 - - - Outra: 
4407.27.91 - - - - Aplainada..................................................................................  m3

4407.27.99 - - - - Outra ........................................................................................  m3

4407.28 - - Iroko:
4407.28.10 - - - Lixada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada  m3  
 - - - Outra: 
4407.28.91 - - - - Aplainada..................................................................................  m3

4407.28.99 - - - - Outra ........................................................................................  m3

4407.29 - - Outras:
4407.29.15 - - - Unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada............  m3  
 - - - Outra: 
 - - - - Acaju d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, 

Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, 
Merbau, Obeche, Okoumé, Palissandre de Para, 
Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Ramin, Sipo, Teak 
e Tiama: 

- - - - - Aplainada: 
4407.29.20 - - - - - - Palissandre de Pará, Palissandre de Rio e Palissandre de 

Rose ......................................................................................  m3

4407.29.25 - - - - - - Outra .....................................................................................  m3

4407.29.45 - - - - - Lixada .....................................................................................  m3  
4407.29.60 - - - - - Outra ....................................................................................  m3

 - - - - Outras: 
4407.29.83 - - - - - Aplainada ................................................................................  m3

4407.29.85 - - - - - Lixada .....................................................................................  m3

4407.29.95 - - - - - Outra .......................................................................................  m3

- Outras:  
4407.91  - - De carvalho (Quercus spp.):  
4407.91.15  - - - Lixada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou lixada  m3

 - - - Outra:  
 - - - - Aplainada:  
4407.91.31  - - - - - Tacos e frisos, não montados, para parqué ...........................  m2

4407.91.39  - - - - - Outra .......................................................................................  m3

4407.91.90  - - - - Outra ........................................................................................  m3

4407.92.00 - - De faia (Fagus spp.) ...................................................................  m3

4407.93  - - De ácer (Acer spp):  
4407.93.10 - - - Aplainada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou 

lixada ..........................................................................................   m3  
 - - - Outra:  
4407.93.91 - - - - Lixada .......................................................................................  m3  
4407.93.99 - - - - Outra ........................................................................................  m3  
4407.94  - - De cerejeira (Prunus spp.):  
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4407.94.10 - - - Aplainada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou 
lixada ..........................................................................................   m3  

 - - - Outra:  
4407.94.91 - - - - Lixada .......................................................................................  m3  
4407.94.99  - - - - Outra ........................................................................................  m3  
4407.95  - - De freixo (Fraxinus spp.):  
4407.95.10 - - - Aplainada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou 

lixada ..........................................................................................   m3

 - - - Outra:  
4407.95.91 - - - - Lixada .......................................................................................  m3  
4407.95.99 - - - - Outra ........................................................................................  m3  
4407.99  - - Outras:  
4407.99.27 - - - Aplainada; unida pelas extremidades, mesmo aplainada ou 

lixada ..........................................................................................   m3  
 - - - Outra:  
4407.99.40 - - - - Lixada .......................................................................................  m3  
 - - - - Outras:  
4407.99.91  - - - - - De choupo ..............................................................................  m3

4407.99.96  - - - - - De madeiras tropicais .............................................................  m3

4407.99.98  - - - - - Outras .....................................................................................  m3

4408  Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de 
madeira estratificada), folhas para contraplacados ou para 
madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, 
serradas longitudinalmente, cortadas transversalmente ou 
desenroladas, mesmo aplainadas, lixadas, unidas pelas 
bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 
6 mm:  

4408.10  - De coníferas:  
4408.10.15  - - Aplainadas; lixadas; unidas pelas extremidades, mesmo 

aplainadas ou lixadas ...................................................................  m3

 - - Outras:  
4408.10.91  - - - Pequenas tábuas destinadas à fabricação de lápis ...................  m3

4408.10.98 - - - Outras ........................................................................................  m3   
 - De madeiras tropicais mencionadas na Nota 2 de subposições 

do presente Capítulo: 
4408.31 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:
4408.31.11 - - - Unidas pelas extremidades, mesmo aplainadas ou lixadas ......  m3

 - - - Outras: 
4408.31.21 - - - - Aplainadas ................................................................................  m3

4408.31.25 - - - - Lixadas .....................................................................................  m3

4408.31.30 - - - - Outras .......................................................................................  m3

4408.39 - - Outras:
- - - Acaju d'Afrique, Limba, Mogno (Swietenia spp.), Obeche, 

Okoumé, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, 
Palissandre de Rose, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan: 

4408.39.15 - - - - Lixadas; unidas pelas extremidades, mesmo aplainadas ou 
lixadas......................................................................................  m3

 - - - - Outras: 
4408.39.21 - - - - - Aplainadas ..............................................................................  m3

4408.39.30 - - - - - Outras .....................................................................................  m3  
 - - - Outras: 
4408.39.55 - - - - Aplainadas; lixadas; unidas pelas extremidades, mesmo 

aplainadas ou lixadas ..............................................................  m3

 - - - - Outras: 
4408.39.70 - - - - - Pequenas tábuas destinadas à fabricação de lápis ...............  m3

 - - - - - Outras: 
4408.39.85 - - - - - - De espessura não superior a 1 mm .....................................  m3

4408.39.95 - - - - - - De espessura superior a 1 mm ............................................  m3

4408.90 - Outras:
4408.90.15 - - Aplainadas; lixadas; unidas pelas extremidades, mesmo 

aplainadas ou lixadas ...................................................................  m3
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- - Outras: 
4408.90.35 - - - Pequenas tábuas destinadas à fabricação de lápis ...................  m3

 - - - Outras: 
4408.90.85 - - - - De espessura não superior a 1 mm .........................................  m3

4408.90.95 - - - - De espessura superior a 1 mm ................................................  m3

4409  Madeira (incluindo os tacos e frisos de parqué, não 
montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, 
entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 
boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, 
faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida 
pelas extremidades:  

4409.10  - De coníferas:  
4409.10.11  - - Baguetes e cercaduras de madeira, para molduras para 

quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes ............  m 
4409.10.18  - - Outra ............................................................................................  -  

- De não coníferas:  
4409.21.00  - - De bambu ...................................................................................  -
4409.29 - - Outras: 
4409.29.10  - - - Baguetes e cercaduras de madeira, para molduras para 

quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes ............  m  
- - - Outra: 

4409.29.91  - - - - Tacos e frisos, não montados, para parqué.............................  m2

4409.29.99  - - - - Outra ........................................................................................  -   

4410  Painéis de partículas, painéis denominados oriented strand 

board (OSB) e painéis semelhantes (por exemplo,  
waferboard), de madeira ou de outras matérias lenhosas, 
mesmo aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos: 

- De madeira: 
4410.11 - - Painéis de partículas: 
4410.11.10 - - - Em bruto ou simplesmente lixados ............................................  m3

4410.11.30  - - - Revestidos à superfície com papel impregnado de melamina ..  m3

4410.11.50  - - - Revestidos à superfície com placas ou folhas decorativas, 
estratificadas, em plástico ..........................................................  m3

4410.11.90  - - - Outros ........................................................................................  m3

4410.12 - - Painéis denominados oriented strand board (OSB):
4410.12.10 - - - Em bruto ou simplesmente lixados ............................................  m3

4410.12.90  - - - Outros ........................................................................................  m3

4410.19.00  - - Outros ..........................................................................................  m3

4410.90.00  - Outros ...........................................................................................  m3

4411  Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, 
mesmo aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos:  

 - Painéis de média densidade (denominados “MDF”):  
4411.12  - - De espessura não superior a 5 mm:
4411.12.10 - - - Não trabalhados mecanicamente nem revestidos à superfície .  m3

4411.12.90 - - - Outros ........................................................................................  m3

4411.13  - - De espessura superior a 5 mm, mas não superior a 9 mm:
4411.13.10 - - - Não trabalhados mecanicamente nem revestidos à superfície .  m3

4411.13.90 - - - Outros ........................................................................................  m3

4411.14  - - De espessura superior a 9 mm:
4411.14.10 - - - Não trabalhados mecanicamente nem revestidos à superfície .  m3

4411.14.90 - - - Outros ........................................................................................  m3

 - Outros: 
4411.92 - - Com densidade superior a 0,8 g/cm3: 
4411.92.10 - - - Não trabalhados mecanicamente nem revestidos à superfície .  m3

4411.92.90 - - - Outros ........................................................................................  m3
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4411.93 - - Com dnsidade superior a 0,5 g/cm3, mas não superior a 0,8 
g/cm3: 

4411.93.10 - - - Não trabalhados mecanicamente nem revestidos à superfície .  m3

4411.93.90 - - - Outros ........................................................................................  m3

4411.94 - - Com densidade não superior a 0,5 g/cm3: 
4411.94.10 - - - Não trabalhados mecanicamente nem revestidos à superfície .  m3

4411.94.90 - - - Outros ........................................................................................  m3

4412  Madeira contraplacada, madeira folheada, e madeiras 
estratificadas semelhantes:  

  
4412.10.00  - De bambu .....................................................................................  m3  

- Outras madeiras contraplacadas, constituídas exclusivamente 
por folhas de madeira (exceto de bambu) cada uma das quais 
de espessura não superior a 6 mm: 

4412.31 - - Com pelo menos uma face de madeiras tropicais 
mencionadas na Nota 2 de subposições do presente 
Capítulo: 

4412.31.10  - - - De Acaju d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, 
Limba, Mogno (Swietenia spp.), Obeche, Okoumé, 
Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de 
Rose, Sapelli, Sipo, Virola ou White Lauan ...............................  m3   

4412.31.90  - - - Outras ........................................................................................  m3   

4412.32  - - Outras, com pelo menos uma face de madeira não conífera:  

4412.32.10  - - - De amieiro, freixo, faia, bétula, cerejeira, castanheiro, olmo, 
nogueira americana, carpa, castanheiro-da-Índia, tília, ácer, 
carvalho, plátano-americano, choupo, robinia (falsa acácia), 
nogueira ou tulipeiro ...................................................................  m3

4412.32.90  - - - Outras ........................................................................................  m3

4412.39.00  - - Outras .........................................................................................  m3  
  

- Outras:
4412.94  - - Com alma aglomerada, alveolada ou lamelada: 
4412.94.10 - - - Com pelo menos uma face exterior de madeira não conífera ...  m3  

4412.94.90  - - - Outras ........................................................................................  m3  

4412.99  - - Outras: 
4412.99.30  - - - Que contenham pelo menos um painel de partículas ...............  m3  

- - - Outras:
- - - - Com pelo menos uma face exterior de madeira não conífera:

4412.99.40   - - - - - De amieiro, freixo, faia, bétula, cerejeira, castanheiro, olmo, 
nogueira americana, carpa, castanheiro-da-Índia, tília, ácer, 
carvalho, plátano-americano, choupo, robinia (falsa acácia), 
nogueira ou tulipeiro ................................................................  m3

4412.99.50 - - - - - Outras .....................................................................................  m3

4412.99.85 - - - - Outras .......................................................................................  m3

4413.00.00  Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis  m3

4414.00  Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou 
objetos semelhantes:  

4414.00.10  - De madeiras tropicais referidas na Nota complementar 2 do 
presente Capítulo .........................................................................  -  

4414.00.90  - De outras madeiras .......................................................................  -  

4415  Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens 
semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; 
paletes simples, paletes- caixas e outros estrados para 
carga, de madeira; taipais de paletes de madeira: 

4415.10  - Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens 
semelhantes; Carretéis para cabos:  

4415.10.10  - - Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens 
semelhantes .................................................................................  -  

4415.10.90  - - Carretéis para cabos ...................................................................  -  
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4415.20  - Paletes simples, paletes- caixas e outros estrados para 
carga; taipais de paletes:

4415.20.20  - - Paletes simples; taipais de paletes ..............................................  p/st 
4415.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
4416.00.00 Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de 

tanoeiro e respetivas partes, de madeira, incluindo as 
aduelas ...........................................................................................  -

4417.00.00  Ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas 
e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e 
esticadores, para calçado, de madeira .......................................  -

4418  Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, 
incluindo os painéis celulares, os painéis montados para 
revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias para 
telhados  (shingles e shakes),  de madeira:  

4418.10 - Janelas, janelas de sacada e respetivos caixilhos e alizares: 
4418.10.10 - - De madeiras tropicais referidas na Nota complementar 2 do 

presente Capítulo .......................................................................  p/st (1)

4418.10.50 - - De coníferas ................................................................................  p/st (1)

4418.10.90 - - Outras ..........................................................................................  p/st (1)

4418.20  - Portas e respetivos caixilhos, alizares e soleiras:
4418.20.10  - - De madeiras tropicais referidas na Nota complementar 2 do 

presente Capítulo .......................................................................  p/st (2)

4418.20.50 - - De coníferas ................................................................................  p/st (2)

4418.20.80 - - De outras madeiras .....................................................................  p/st (2)

4418.40.00  - Cofragens para betão ..................................................................  -  
4418.50.00  - Fasquias para telhados (shingles e shakes) ............................  -  
4418.60.00  - Postes e vigas ..............................................................................  -  

 -Painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos): 
4418.71.00 - - Para pavimentos (pisos) em mosaicos ...................................  m2   

4418.72.00 - - Outros, de camadas múltiplas ..................................................  m2   

4418.79.00 - - Outros .........................................................................................  m2  

4418.90 - Outras: 
4418.90.10 - - De madeira lamelada-colada .......................................................  - 
4418.90.80 - - Outras ..........................................................................................  -   

4419.00  Artefactos de madeira para mesa ou cozinha:  

4419.00.10  - De madeiras tropicais referidas na Nota complementar 2 do 
presente Capítulo .........................................................................  -  

4419.00.90  - De outras madeiras .......................................................................  -  

4420  Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e  
guarda- joias, para joalharia e ourivesaria, e obras 
semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objetos de 
ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de 
madeira, que não se incluam no Capítulo 94:  

4420.10  - Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de madeira:  
4420.10.11  - - De madeiras tropicais referidas na Nota complementar 2 do 

presente Capítulo .........................................................................  -  
4420.10.19  - - De outras madeiras .....................................................................  -  
4420.90  - Outros:  
4420.90.10 - - Madeira marchetada e madeira incrustada .................................  m3

 - - Outros: 
4420.90.91  - - - De madeiras tropicais referidas na Nota complementar 2 do 

presente Capítulo .......................................................................  -  
4420.90.99  - - - De outras madeiras ....................................................................  -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Uma janela ou janela de sacada com ou sem os seus caixilhos ou alizares é considerada uma peça.
(2) Uma porta com ou sem os seus caixilhos, alizares ou soleiras é considerada uma peça.



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 44/10 2014

4421  Outras obras de madeira:  

4421.10.00  - Cabides para vestuário ...............................................................  p/st 
4421.90  - Outras:  
4421.90.91  - - De painéis de fibras .....................................................................  -  

- - Outras: 
4421.90.95  - - - Caixões ......................................................................................  p/st ∗ 
4421.90.97  - - - Outras ........................................................................................  - ∗
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CAPÍTULO 45 

CORTIÇA E SUAS OBRAS 

Nota 

1. O presente Capítulo não compreende: 

 a) o calçado e suas partes, do Capítulo 64; 

 b) os chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes, do Capítulo 65; 

 c) os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto). 
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4501  Cortiça natural, em bruto ou simplesmente preparada; 
desperdícios de cortiça; cortiça triturada, granulada ou 
pulverizada: 

4501.10.00  - Cortiça natural, em bruto ou simplesmente preparada ...........  -  
4501.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
4502.00.00  Cortiça natural, sem a crosta ou simplesmente esquadriada, 

ou em cubos, chapas, folhas ou tiras, de forma quadrada ou 
retangular (incluindo os esboços com arestas vivas, para  
rolhas) ............................................................................................  -  

4503  Obras de cortiça natural: 

4503.10   - Rolhas:
4503.10.10  - - Cilíndricas ....................................................................................  -  
4503.10.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
4503.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

4504  Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras: 

4504.10   - Cubos, blocos, chapas, folhas e tiras; ladrilhos de  qualquer 
formato; cilindros maciços, incluindo os discos:

- - Rolhas: 
4504.10.11  - - - Para vinhos espumantes e vinhos espumosos, incluindo 

discos de cortiça natural ............................................................  -  
4504.10.19  - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outras: 
4504.10.91  - - - Com aglutinantes .......................................................................  -  
4504.10.99  - - - Outras ........................................................................................  -  
4504.90 - Outras: 
4504.90.20  - - Rolhas ..........................................................................................  -   
4504.90.80  - - Outras ..........................................................................................  - 
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CAPÍTULO 46 

OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA 

Notas 

1. No presente Capítulo, a expressão “matérias para entrançar” refere- se às matérias num estado ou 
numa forma tais que possam ser entrançadas, entrelaçadas ou submetidas a processos análogos. 
Consideram- se, como tais, entre outros, a palha, as varas de vime ou de salgueiro, os bambus, os 
rotins, os juncos, as canas, as fitas de madeira, as tiras de outros vegetais (por exemplo, tiras de 
cascas, folhas estreitas e ráfia ou outras tiras provenientes de folhas largas), as fibras têxteis naturais 
não fiadas, os monofilamentos e as lâminas e formas semelhantes, de plástico e as tiras de papel. 
Todavia, a expressão não abrange as tiras de couro, de peles preparadas ou de couro reconstituído, 
as tiras de feltro ou de falsos tecidos, os cabelos, a crina, as mechas e fios de matérias têxteis, os 
monofilamentos e as lâminas ou formas semelhantes do Capítulo 54.  

2. O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os revestimentos de parede da posição 4814; 

 b) os cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não (posição 5607); 

 c)  o calçado, os chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes, dos Capítulos 64 e 65; 

 d)  os veículos e carroçarias para veículos, de matérias utilizadas em obras de cestaria (Capítulo 87); 

 e)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação). 

3.  Na aceção da posição 4601, consideram- se “matérias para entrançar, tranças e artigos semelhantes 
de matérias para entrançar, paralelizados”, os artefactos constituídos por matérias para entrançar, 
tranças ou artigos semelhantes de matérias para entrançar, justapostos e reunidos em mantas por 
meio de materiais de ligação, mesmo que estes últimos sejam de matérias têxteis fiadas.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

4601  Tranças e artigos semelhantes, de matérias para entrançar, 
mesmo reunidos em tiras; matérias para entrançar, tranças e 
artigos semelhantes, de matérias para entrançar, tecidos ou 
paralelizados, em formas planas, mesmo acabados (por 
exemplo: esteiras, capachos e divisórias):  

- Esteiras, capachos e divisórias, de matérias vegetais: 
4601.21  - - De bambu: 
4601.21.10  - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 

de matérias para entrançar ........................................................  -    
4601.21.90  - - - Outras ........................................................................................  -   
4601.22  - - De rotim: 
4601.22.10  - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 

de matérias para entrançar ........................................................  -    
4601.22.90  - - - Outras ........................................................................................  -    
4601.29  - - Outras:
4601.29.10  - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 

de matérias para entrançar ........................................................  -   
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4601.29.90  - - - Outras ........................................................................................  -   
- Outros: 

4601.92  - - De bambu: 
4601.92.05  - - - Tranças e artigos semelhantes, de matérias para entrançar, 

mesmo reunidos em tiras ...........................................................  -    
- - - Outros: 

4601.92.10  - - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 
de matérias para entrançar .....................................................  -    

4601.92.90  - - - - Outros .......................................................................................  -    
4601.93  - - De rotim: 
4601.93.05  - - - Tranças e artigos semelhantes, de matérias para entrançar, 

mesmo reunidos em tiras ...........................................................  -    
- - - Outros: 

4601.93.10  - - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 
de matérias para entrançar .....................................................  -    

4601.93.90  - - - - Outros .......................................................................................  -    
4601.94  - - De outras matérias vegetais: 
4601.94.05  - - - Tranças e artigos semelhantes, de matérias para entrançar, 

mesmo reunidos em tiras ...........................................................  -    
- - - Outros: 

4601.94.10  - - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 
de matérias para entrançar .....................................................  -    

4601.94.90  - - - - Outros .......................................................................................  -    
4601.99  - - Outras:
4601.99.05  - - - Tranças e artigos semelhantes, de matérias para entrançar, 

mesmo reunidos em tiras ...........................................................  -  
- - - Outros: 

4601.99.10  - - - - Confecionados a partir de tranças e de artigos semelhantes 
de matérias para entrançar .....................................................  -  

4601.99.90  - - - - Outros .......................................................................................  -  

4602  Obras de cestaria obtidas diretamente na sua forma a partir 
de matérias para entrançar ou fabricadas com artigos da 
posição 4601; obras de lufa: 

  - De matérias vegetais: 
4602.11.00 - - De bambu ...................................................................................  -   
4602.12.00 - - De rotim ......................................................................................  -   
4602.19 - - Outras:
4602.19.10  - - - Invólucros de palha para garrafas, destinados a embalagem 

ou proteção ................................................................................  -   
4602.19.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
4602.90.00  - Outras ...........................................................................................  -   
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SECÇÃO X 

PASTAS  DE MADEIRA OU DE OUTRAS   MATÉRIAS  FIBROSAS  CELULÓSICAS; PAPEL OU  
CARTÃO  PARA RECICLAR  (DESPERDÍCIOS E APARAS);  PAPEL E SUAS OBRAS  

CAPÍTULO 47 

PASTAS  DE  MADEIRA  OU DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS  CELULÓSICAS; PAPEL OU  
CARTÃO  PARA RECICLAR  (DESPERDÍCIOS E APARAS)  

Nota 

1. Na aceção da posição 4702, consideram- se “pastas químicas de madeira, para dissolução”, as 
pastas químicas cuja fração de pasta insolúvel é de 92%, em peso, ou mais, tratando- se de 
pastas de madeira à soda ou ao sulfato, ou de 88%, em peso, ou mais, tratando- se de pastas de 
madeira ao bissulfito, após uma hora numa solução de soda caustica a 18% de hidróxido de 
sódio (NaOH) a 20oC e, no que respeita apenas às pastas de madeira ao bissulfito, o teor em 
cinzas não exceda 0,15%, em peso. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

4701.00  Pastas mecânicas de madeira: 

4701.00.10  - Pastas termomecânicas de madeira .............................................  kg 90% sdt 
4701.00.90 - Outras ............................................................................................  kg 90% sdt 
4702.00.00  Pastas químicas de madeira, para dissolução ...........................  kg 90% sdt 

4703  Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto 
pastas para dissolução: 

 - Cruas: 
4703.11.00  - - De coníferas ...............................................................................  kg 90% sdt 
4703.19.00  - - De não coníferas ........................................................................  kg 90% sdt 

- Semibranqueadas ou branqueadas: 
4703.21.00  - - De coníferas ...............................................................................  kg 90% sdt 
4703.29.00  - - De não coníferas ........................................................................  kg 90% sdt 

4704  Pastas químicas de madeira, ao bissulfito, exceto pastas 
para dissolução: 

- Cruas: 
4704.11.00  - - De coníferas ...............................................................................  kg 90% sdt 
4704.19.00  - - De não coníferas ........................................................................  kg 90% sdt 

- Semibranqueadas ou branqueadas: 
4704.21.00  - - De coníferas ...............................................................................  kg 90% sdt 
4704.29.00  - - De não coníferas ........................................................................  kg 90% sdt 
4705.00.00  Pastas de madeira obtidas por combinação de um 

tratamento mecânico com um tratamento químico ...................  kg 90% sdt 
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4706  Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou de cartão 
reciclados (desperdícios e aparas) ou de outras matérias 
fibrosas celulósicas: 

4706.10.00  - Pastas de linters de algodão ......................................................  -  
4706.20.00 - Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou de cartão 

reciclados (desperdícios e aparas) ...........................................  kg 90% sdt 
4706.30.00  - Outras, de bambu ........................................................................  -   

- Outras: 
4706.91.00  - - Mecânicas ...................................................................................  kg 90% sdt 
4706.92.00  - - Químicas .....................................................................................  kg 90% sdt 
4706.93.00  - - Obtidas pela combinação de um tratamento mecânico com um 

tratamento químico ....................................................................  kg 90% sdt   

4707  Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas): 

4707.10.00  - Papéis ou cartões Kraft, crus, ou papéis ou cartões 
canelados ....................................................................................  -  

4707.20.00  - Outros papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir 
de pasta química branqueada, não corada na massa ............  -  

4707.30  - Papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta 
mecânica (por exemplo: jornais, periódicos e impressos 
semelhantes):

4707.30.10  - - Exemplares antigos e sobras, de jornais e revistas, listas 
telefónicas, brochuras e folhetos publicitários ...........................  -  

4707.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
4707.90  - Outros, incluindo os desperdícios e aparas não 

selecionados: 
4707.90.10  - - Não selecionados ........................................................................  -  
4707.90.90  - - Selecionados ...............................................................................  -  
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CAPÍTULO 48 

PAPEL E CARTÃO; OBRAS DE PASTA DE CELULOSE, DE PAPEL OU DE CARTÃO 

Notas 

1. Na aceção deste Capítulo, salvo disposições em contrário, o termo “papel” abrange tanto o papel 
como o cartão, qualquer que seja a sua espessura ou o seu peso por m2.   

2. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os artefactos do Capítulo 30; 

 b)  as folhas para marcar a ferro, da posição 3212; 

 c)  o papel perfumado e o papel impregnado ou revestido de cosméticos (Capítulo 33); 

 d)  o papel e a pasta (ouate) de celulose impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de 
detergentes (posição 3401), ou de cremes, encáusticos, preparações para polir ou semelhantes 
(posição 3405); 

 e)  o papel e o cartão sensibilizados, das posições 3701 a 3704; 

f) os papéis impregnados de reagentes de diagnóstico ou de laboratório (posição 3822); 
  
g) os plásticos estratificados que contenham papel ou cartão, os produtos constituídos por uma 

camada de papel ou de cartão, revestidos ou recobertos por uma camada de plástico, quando a 
espessura desta última exceda a metade da espessura total, e as obras destas matérias, exceto 
os revestimentos de parede da posição 4814 (Capítulo 39); 

 h)  os artefactos da posição 4202 (por exemplo, artigos de viagem); 

 ij)  os artefactos do Capítulo 46 (obras de espartaria ou de cestaria); 

 k)  os fios de papel e os artefactos têxteis de fios de papel (Secção XI); 

 l)  os artefactos dos Capítulos 64 ou 65; 

 m) os abrasivos aplicados sobre papel ou cartão (posição 6805) e a mica aplicada sobre papel ou 
cartão (posição 6814); pelo contrário, o papel e cartão polvilhados de mica incluem- se no presente 
Capítulo; 

 n) as folhas e tiras delgadas de metal, sobre suporte de papel ou de cartão (geralmente Secções XIV 
ou XV);   

 o)  os artefactos da posição 9209; 

 p)  os artefatos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto);  

  
 q) os artefatos do Capítulo 96 (por exemplo, botões, pensos e tampões higiénicos, fraldas para 

bebés).  

3.  Ressalvado o disposto na Nota 7, consideram- se incluídos nas posições 4801 a 4805 o papel e cartão 
que, por calandragem ou por qualquer outro processo, se apresentem lisos acetinados, lustrados, 
polidos ou com qualquer outro acabamento semelhante, ou ainda com falsa filigrana ou engomados e 
também o papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, corados ou 
marmorizados na massa (isto é, não na superfície), por qualquer processo. Todavia, o papel, cartão, 
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pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose que tenham sofrido outro tratamento, não se 
incluem nessas posições, salvo disposições em contrário da posição 4803. 

4.  Neste Capítulo considera- se “papel de jornal” o papel não revestido, do tipo utilizado para impressão 
de jornais, em que 50% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de 
madeira obtidas por um processo mecânico ou químico mecânico, não gomado ou levemente 
gomado, cujo índice de rugosidade medido pelo aparelho “Parker Print Surf” (1MPa) em cada uma 
das faces, é superior a 2,5 micrómetros (microns), de peso não inferior a 40 g/m2 nem superior a 65 
g/m2. 

5.  Na aceção da posição 4802, pelas expressões “ papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, 
impressão ou outros fins gráficos “, e “ papel e cartão para fabricar cartões ou tiras para perfurar, não 
perfurados ” entende-se o papel e cartão fabricados principalmente a partir de pasta branqueada ou a 
partir de pasta obtida por um processo mecânico ou químico-mecânico, desde que satisfaçam uma 
das seguintes condições: 

- Relativamente ao papel  ou cartão de  peso  não superior a 150 g/m2: 

  

 a) conter 10 % ou mais de fibras obtidas por um processo mecânico ou químico-mecânico, e    

   1)  apresentar um peso não superior a 80 g/m2, ou  

   2)  ser corado na massa; 

  b)  conter mais de 8% de cinzas, e   

   1)  apresentar um peso não superior a 80 g/m2, ou 

   2)  ser corado na massa; 

  c)  conter mais de 3% de cinzas e possuir um índice de brancura (fator de reflexão) de 60% ou 
mais;  

  d)  conter mais de 3% mas não mais de 8% de cinzas, possuir um índice de brancura (fator de 
reflexão) inferior a 60% e um índice de resistência à rutura não superior a 2,5 KPa.m2/g;  

  e)  conter 3% de cinzas ou menos, possuir um índice de brancura (fator de reflexão) de 60% ou 
mais e um índice de resistência à rutura não superior a 2,5 KPa.m2/g. 

 -   Relativamente ao papel ou cartão de peso superior a 150 g/ m2:  

  a)  ser corado na massa;  

  b)  possuir um índice de brancura (fator de reflexão) de 60% ou mais, e  

   1)   uma espessura não superior a 225 micrómetros (microns) ou 

   2)  uma espessura superior a 225 micrómetros (microns) mas não superior a 508 micrómetros 
(microns) e um teor em cinzas superior a 3%;  

  c)  possuir um índice de brancura (fator de reflexão) inferior a 60%, uma espessura não superior a 
254 micrómetros (microns) e um teor em cinzas superior a 8%. 

 Todavia, a posição 4802 não compreende o papel- filtro e o cartão-filtro (incluindo o papel para 
saquinhos de chá), papel- feltro e o cartão- feltro. 

   

6.  Neste Capítulo consideram- se “papel e cartão Kraft” o papel e o cartão em que pelo menos 80%, em 
peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas pelo processo do sulfato ou da 
soda. 
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7. Ressalvadas as disposições em contrário dos textos de posição, o papel, o cartão, a pasta (ouate) de 
celulose e as mantas de fibras de celulose que possam estar compreendidos simultâneamente em 
duas ou mais das posições 4801 a 4811 classificam-se na posição que se encontrar em último lugar 
na ordem numérica da Nomenclatura. 

8.  Só se incluem nas posições 4801 e 4803 a 4809 o papel, o cartão, a pasta (ouate) de celulose e as 
mantas de fibras de celulose que se apresentem em uma das seguintes formas:  

 a)  em tiras ou rolos cuja largura ultrapasse 36 cm, ou 

 b) em folhas de forma quadrada ou retangular em que pelo menos um lado exceda 36 cm e o outro 15 
cm, quando não dobrados.  

9. Na aceção da posição 4814, consideram- se “papel de parede e revestimentos de parede 
semelhantes”:  

 a)  o papel apresentado em rolos, com uma largura igual ou superior a 45 cm mas que não ultrapasse 
160 cm, próprio para decoração de paredes ou de tetos:  

  1)  granido, gofrado, colorido, impresso com desenhos ou decorado de outro modo à superfície 
(por exemplo, com tontisses) mesmo revestido ou recoberto de plástico protetor transparente; 

  2)  com a superfície granulada pela incorporação de partículas de madeira, de palha, etc.; 

  3)  revestido ou recoberto, no lado da face, de plásticos, apresentando- se a camada de plástico 
granida, gofrada, colorida, impressa com desenhos ou decorada de outra forma; ou 

  4) recoberto, no lado da face, de matérias para entrançar, mesmo tecidas ou paralelizadas; 

 b)  as bordaduras e frisos, de papel tratado por qualquer das formas acima indicadas, mesmo em 
rolos, próprios para decoração de paredes e tetos; 

 c)  os revestimentos de parede, de papel, formados por diversos painéis, em rolos ou em folhas, 
impressos de forma a constituírem uma paisagem, um quadro ou um desenho, uma vez 
aplicados. 

 As obras sobre um suporte de papel ou de cartão, suscetíveis de serem utilizadas como 
revestimentos, tanto de paredes quanto de pavimentos (pisos), incluem- se na posição 4823.   

10. A posição 4820 não inclui as folhas e cartões soltos, cortados em formato próprio, mesmo 
impressos, estampados ou perfurados. 

11. Incluem- se, entre outros, na posição 4823 o papel e o cartão perfurados para mecanismos Jacquard 
ou semelhantes e o papel- renda. 

12. Com exclusão dos artefactos das posições 4814 e 4821, o papel, o cartão, a pasta (ouate) de 
celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações que não tenham caráter 
acessório, relativamente à sua utilização original, incluem- se no Capítulo 49. 

Notas de subposições 

1.  Na aceção das subposições 4804 11 e 4804 19, consideram- se “papel e cartão para cobertura, 
denominados "Kraftliner"“, o papel e o cartão friccionados ou acetinados, apresentados em rolos, em 
que pelo menos 80%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira 
obtidas pelo processo químico do sulfato ou da soda, de peso superior a 115 g/m2 e com uma 
resistência mínima à rutura Mullen igual aos valores indicados no quadro seguinte ou seus 
equivalentes interpolados ou extrapolados linearmente, quando se tratar de outros valores.   
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Gramagem 

g/m2

Resistência mínima à rutura Mullen: 
KPa 

115 

125 

200 

300 

400 

393 

417 

637 

824 

961 

2.  Na aceção das subposições 4804 21 e 4804 29, considera- se “papel Kraft para sacos de grande 
capacidade” o papel friccionado, apresentado em rolos, em que pelo menos 80%, em peso, do 
conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas pelo processo químico do sulfato ou da 
soda, de peso não inferior a 60 g/m2 nem superior a 115 g/m2 e que obedeçam a uma das seguintes 
condições:  

 a)  apresentar um índice de rutura Mullen igual ou superior a 3,7 KPa.m2/g e um alongamento superior 
a 4,5% no sentido transversal e a 2% no sentido longitudinal; 

 b)  apresentar as resistências mínimas ao rasgamento e à rutura por tração indicadas no quadro 
seguinte ou seus equivalentes interpolados linearmente, quando se tratar de outros pesos:  

Gramagem Resistência mínima ao rasgamento mN Resistência mínima à rutura por tração 
KN/m 

g/m2 sentido longitudi- 
nal 

sentido longitudi-
nal e  transversal 

sentido 
transversal 

sentido longitudi- 
nal e transversal 

60 

70 

80 

100 

115 

700 

830 

965 

1230 

1425 

1510 

1790 

2070 

2635 

3060 

1,9 

2,3 

2,8 

3,7 

4,4 

6 

7,2 

8,3 

10,6 

12,3 

3.  Na aceção da subposição 4805 11, considera- se  “papel semiquímico para canelar”  o papel 
apresentado em rolos, em que pelo menos 65%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído 
por fibras cruas de madeira de árvores folhosas (hardwood), obtidas por combinação de um 
tratamento mecânico com um tratamento químico, e cuja resistência à compressão, medida segundo 
o método CMT 30 (Corrugated Medium Test com 30 minutos de condicionamento) exceda 1,8 
newtons/g/m2 sob uma humidade relativa de 50% e à temperatura de 23o C.   
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4. A subposição 4805 12 abrange o papel, em rolos, composto principalmente de pasta de palha obtida 
por combinação de um tratamento mecânico com um tratamento químico, de peso igual ou superior a 
130 g/m2, e cuja resistência à compressão medida segundo o método CMT 30 (Corrugated Medium 
Test com 30 minutos de condicionamento) é superior a 1,4 newtons/g/m² sob uma humidade relativa 
de 50 % e à temperatura de 23 °C.  

5. As subposições 4805 24 e 4805 25 compreendem o papel e o cartão, compostos exclusiva ou 
principalmente de pasta de papéis ou de cartões para reciclar (desperdícios e aparas). O Testliner
pode também receber uma camada de papel na superfície que é colorida ou composta de pasta não 
reciclada branqueada ou crua. Esses produtos têm um índice de rutura Mullen igual ou superior a 
2 kPa m²/g.  

6.  Na aceção da subposição 4805 30, considera- se “papel sulfito de embalagem” o papel acetinado, em 
que mais de 40%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas 
pelo processo químico do bissulfito, com um teor em cinzas não superior a 8% e com um índice de 
rutura Mullen igual ou superior a 1,47 KPa.m2/g. 

7. Na aceção da subposição 4810 22, considera- se “papel couché leve (L.W.C. -  light weight coated)” 
o papel revestido em ambas as faces, de peso total não superior a 72 g/m2, em que o peso do 
revestimento não exceda 15 g/m2 por face, devendo ainda a composição fibrosa do papel- suporte ser 
constituída por, pelo menos 50%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo mecânico. 
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4801.00.00 Papel de jornal, em rolos ou em folhas ......................................  - 

4802  Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para 
escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão 
para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em 
rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de 
qualquer formato ou dimensões, com exclusão do papel das 
posições 4801 ou 4803; papel e cartão feitos à mão (folha a 
folha): 

4802.10.00  - Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) ...............................  -  
4802.20.00  - Papel e cartão próprios para fabricação de papéis ou 

cartões fotossensíveis, termossensíveis ou electros-
sensíveis ......................................................................................  -  

4802.40  - Papel próprio para fabricação de papéis de parede:  
4802.40.10  - - Sem fibras obtidas por processo mìânico ou em que a 

percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, 
do conteúdo total de fibras .........................................................  -  

4802.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
- Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem 
destas fibras não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo 
total de fibras:  

4802.54.00  - - De peso inferior a 40 g/m2 .........................................................  -
4802.55  - - De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 

150 g/m2, em rolos:  - 
4802.55.15  - - - De peso igual ou superior a 40 g/m2, mas inferior a 60 g/m2 ....  -  
4802.55.25  - - - De peso igual ou superior a 60 g/m2, mas inferior a 75 g/m2 ....  -   
4802.55.30  - - - De peso igual ou superior a 75 g/m2, mas inferior a 80 g/m2 ....  - 
4802.55.90  - - - De peso igual ou superior a 80 g/m2 ..........................................  - 
4802.56  - - De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior 

a 150 g/m2, em folhas em que um lado não seja superior a 
435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando 
não dobradas:
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4802.56.20  - - - Em que um lado mede 297 mm e o outro mede 210 mm 
(formato A 4) ..............................................................................  -  

4802.56.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
4802.57.00  - - Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não 

superior a 150 g/m2 ..................................................................  -  
4802.58  - - De peso superior a 150 g/m2:  
4802.58.10  - - - Em rolos .....................................................................................  -  
4802.58.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso, do 
conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por 
processo mecânico ou químico-mecânico: 

4802.61 - - Em rolos:
4802.61.15  - - - De peso inferior a 72 g/m2, em que mais de 50 %, em peso, 

do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas 
por processo mecânico ..............................................................  -   

4802.61.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
4802.62.00 - - Em folhas nas quais um lado não seja superior a 435 mm e 

o outro não seja superior a 297 mm, quando não 
dobradas ...................................................................................  - 

4802.69.00 - - Outros .........................................................................................  - 

4803.00  Papel dos tipos utilizados para papel de toucador, toalhas, 
guardanapos ou para papéis semelhantes de uso doméstico, 
higiénico ou toucador, pasta (ouate) de celulose e mantas de 
fibras de celulose, mesmo encrespados, plissados, 
gofrados, estampados, perfurados, coloridos à superfície, 
decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em 
folhas:   

4803.00.10 - Pasta (ouate) de celulose .............................................................  -  
- Papel encrespado e mantas de fibras de celulose, denominados 

"tecidos", de peso, por dobra:  
4803.00.31  - - Não superior a 25 g/m2 ................................................................  -  
4803.00.39  - - Superior a 25 g/m2 .......................................................................  -  
4803.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

4804  Papel e cartão Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, 
exceto das posições 4802 e 4803:  

 - Papel e cartão para cobertura, denominados "kraftliner":  
4804.11  - - Crus:  

- - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 
80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda:  

4804.11.11  - - - - De peso inferior a 150 g/m2 ......................................................  -  
4804.11.15  - - - - De peso igual ou superior a 150 g/m2, mas inferior a 175 

g/m2 .........................................................................................  -  
4804.11.19  - - - - De peso igual ou superior a 175 g/m2 ......................................  -  
4804.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
4804.19  - - Outros:  

- - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 
80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda:  

- - - - Compostos por uma ou várias camadas cruas e por uma 
camada exterior branqueada, semibranqueada ou corada na 
massa, de peso por m2:  

4804.19.12 - - - - - Inferior a 175 g .......................................................................  -   
4804.19.19  - - - - - Igual ou superior a 175 g ........................................................  -  
4804.19.30 - - - - Outros .......................................................................................  -    
4804.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Papel Kraft para sacos de grande capacidade:  
4804.21  - - Crus:  
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4804.21.10  - - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 
80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda .................................................................  -  

4804.21.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
4804.29  - - Outros:  
4804.29.10  - - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 

80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda .................................................................  -  

4804.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
- Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2:  

4804.31  - - Crus:  
- - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 

80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda: 

4804.31.51  - - - - Utilizados como isolantes para usos eletrotécnicos .................  -  
4804.31.58  - - - - Outros .......................................................................................  -  
4804.31.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
4804.39  - - Outros:  

- - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 
80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda: 

4804.39.51  - - - - Branqueados uniformemente na massa ..................................  -  
4804.39.58  - - - - Outros .......................................................................................  -  
4804.39.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros papéis e cartões Kraft de peso superior a 150 g/m2 e 
inferior a 225 g/m2:  

4804.41  - - Crus:  
4804.41.91  - - - Papel e cartão denominados "saturating Kraft" .......................  -  
4804.41.98  - - - Outros ........................................................................................  -   
4804.42.00  - - Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 

95%, em peso, do conteúdo total de fibras seja 
constituído por fibras de madeira obtidas por processo 
químico .....................................................................................  -   

4804.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  
- Outros papéis e cartões Kraft de peso igual ou superior a      

225 g/m2:  
4804.51.00  - - Crus .............................................................................................  -  
4804.52.00  - - Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 

95%, em peso, do conteúdo total de fibras seja 
constituído por fibras de madeira obtidas por processo 
químico .....................................................................................  -  

4804.59  - - Outros:  
4804.59.10  - - - Cujo conteúdo total de fibras é constituído por pelo menos 

80%, em peso, de fibras de coníferas obtidas pelo processo 
do sulfato ou da soda .................................................................  -  

4804.59.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

4805  Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em 
folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem 
tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente 
Capítulo: 

- Papel para canelar: 
4805.11.00  - - Papel semiquímico para canelar ..............................................  -  
4805.12.00  - - Papel-palha para canelar ..........................................................  -  
4805.19  - - Outros:
4805.19.10 - - - Wellenstoff ................................................................................  -  
4805.19.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Testliner (fibras recicladas): 
4805.24.00  - - De peso não superior a 150 g/m2 .............................................  -  
4805.25.00  - - De peso superior a 150 g/m2 .....................................................  -  
4805.30.00  - Papel sulfito para embalagem ....................................................  -  
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4805.40.00  - Papel- filtro e cartão- filtro ...........................................................  -  
4805.50.00  - Papel- feltro, cartão- feltro e papel e cartão lanosos ................  -  
 - Outros: 
4805.91.00  - - De peso não superior a 150 g/m2 .............................................  - 
4805.92.00 - - De peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 g/m2 ...........  - 
4805.93 - - De peso igual ou superior a 225 g/m2:
4805.93.20  - - - À base de papéis reciclados ......................................................  -  
4805.93.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

4806  Papel- pergaminho e cartão- pergaminho (sulfurizados), 
papel impermeável a gorduras, papel vegetal, papel cristal e 
outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos, 
em rolos ou em folhas:  

4806.10.00  - Papel- pergaminho e cartão- pergaminho (sulfurizados) .........  -  
4806.20.00  - Papel impermeável a gorduras ..................................................  -  
4806.30.00  - Papel vegetal ................................................................................  -  
4806.40  - Papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou 

translúcidos:  
4806.40.10  - - Papel cristal .................................................................................  -  
4806.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

4807.00 Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, 
não revestidos na superfície nem impregnados, mesmo 
reforçados interiormente, em rolos ou em folhas:  

4807.00.30 - À  base de papéis reciclados, mesmo recobertos de papel ..........  - 
4807.00.80  - Outros ............................................................................................  -  

4808  Papel e cartão canelados (mesmo recobertos por colagem), 
encrespados, plissados, gofrados, estampados ou 
perfurados, em rolos ou em folhas, exceto o papel dos tipos 
descritos no texto da  posição 4803: 

4808.10.00  - Papel e cartão canelados, mesmo perfurados .........................  -  
4808.40.00  - Papéis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofrados, 

estampados ou perfurados .......................................................  -   
4808.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

4809  Papel-químico, papel autocopiativo e outros papéis para 
cópia ou duplicação (incluindo os papéis revestidos ou 
impregnados, para estênceis ou para chapas offset), mesmo 
impressos, em rolos ou em folhas: 

4809.20.00 - Papel autocopiativo.....................................................................  -  
4809.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

4810  Papel e cartão revestidos de caulino (caulim) ou de outras 
substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou 
sem aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo 
coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, 
em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de 
qualquer formato ou dimensões: 

- Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 
outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo 
mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem 
destas fibras não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo 
total de fibras: 

4810.13.00  - - Em rolos......................................................................................  -  
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4810.14.00  - - Em folhas nas quais um dos lados não seja superior 
a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando 
não dobradas ............................................................................  -  

 - Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 
outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do 
conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por 
processo mecânico ou químico-mecânico: 

4810.19.00 - - Outros .........................................................................................  -  
4810.22.00  - - Papel couché leve (L.W.C. - Light Weight Coated) ..............  -  
4810.29 - - Outros:
4810.29.30 - - - Em rolos .....................................................................................  - 
4810.29.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Papel e cartão kraft , exceto dos tipos utilizados para escrita, 
impressão ou outras finalidades gráficas: 

4810.31.00  - - Branqueados uniformemente na massa e em que mais 
de 95 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja 
constituído por fibras de madeira obtidas por processo 
químico, de peso não superior a 150 g/m2 ............................  -  

4810.32  - - Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 
95%, em peso, do conteúdo total de fibras seja 
constituído por fibras de madeira obtidas por processo 
químico, de peso superior a 150 g/m2:  

4810.32.10  - - - Couchés ou revestidos de caulino ............................................  -  
4810.32.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
4810.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Outros papéis e cartões:  
4810.92  - - De camadas múltiplas:  
4810.92.10  - - - Em que cada camada seja branqueada ....................................  -  
4810.92.30  - - - Em que apenas uma camada exterior seja branqueada ...........  -  
4810.92.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
4810.99  - - Outros:  
4810.99.10  - - - De pasta branqueada, couchés ou revestidos de caulino ........  -  
4810.99.80  - - - Outros ........................................................................................  -   

4811  Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras 
de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos 
à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos 
ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer 
formato ou dimensões, exceto os produtos dos tipos 
descritos nos textos das posições 4803, 4809 ou 4810: 

4811.10.00  - Papel e cartão alcatroados, betumados ou asfaltados ...........  -  
- Papel e cartão gomados ou adesivos:  

4811.41  - - Auto- adesivos:
4811.41.20  - - - De largura não superior a 10 cm, cujo revestimento seja de 

borracha, natural ou sintética, não vulcanizada .........................  -  
4811.41.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
4811.49.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Papel e cartão revestidos, impregnados ou recobertos de 
plástico (exceto os adesivos):  

4811.51.00  - - Branqueados, de peso superior a 150 g/m2 ............................  -  
4811.59.00  - - Outros .........................................................................................  -  
4811.60.00  - Papel e cartão revestidos, impregnados ou recobertos de 

cera, parafina, estearina, óleo ou glicerol ................................  -  
4811.90.00  - Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas 

de fibras de celulose ..................................................................  - 
4812.00.00  Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel ..........................  -  

4813  Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões 
próprias, cadernos ou em tubos:  

4813.10.00  - Em cadernos ou em tubos..........................................................  -  
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4813.20.00  - Em rolos de largura não superior a 5 cm ..................................  -  
4813.90 - Outros: 
4813.90.10  - - De largura superior a 5 cm, mas não superior a 15 cm ..............  -   
4813.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -   

4814  Papel de parede e revestimento de parede semelhantes; 
papel para vitrais:  

4814.20.00  - Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes, 
constituídos por papel revestido ou recoberto, no lado da 
face, por uma camada de plástico granida, gofrada, 
colorida, impressa com desenhos ou decorada de qualquer 
outra forma ..................................................................................  -  

4814.90  - Outros:  
4814.90.10  - - Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes, 

constituídos por papel granido, gofrado, colorido à superfície, 
impresso com desenhos ou decorado de qualquer outra forma 
à superfície, revestidos ou recobertos de plástico protetor 
transparente ...............................................................................  -  

4814.90.70  - - Outros ..........................................................................................  -   

4816  Papel-químico, papel autocopiativo e outros papéis para 
cópia ou duplicação (exceto da posição 4809), estênceis 
completos e chapas offset, de papel, mesmo acondicionados 
em caixas:  

4816.20.00  - Papel autocopiativo.....................................................................  -  
4816.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

4817  Envelopes, aerogramas, bilhetes- postais não ilustrados e  
cartões para correspondência, de papel ou cartão; caixas, 
sacos e semelhantes, de papel ou cartão, que contenham um 
sortido de artigos para correspondência:  

4817.10.00  - Envelopes .....................................................................................  -  
4817.20.00  - Aerogramas, bilhetes- postais não ilustrados e cartões para 

correspondência .........................................................................  -  
4817.30.00  - Caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, que 

contenham um sortido de artigos para correspondência ......  -  

4818  Papel higiénico e papéis semelhantes, pasta (ouate) de 
celulose, ou mantas de fibras de celulose, dos tipos 
utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de 
largura não superior a 36 cm, ou cortados em formas 
próprias; lenços incluindo os de desmaquilhagem, toalhas 
de mão, toalhas de mesa, guardanapos, lençóis e artigos 
semelhantes, para usos domésticos, de toucador, higiénicos 
ou hospitalares, vestuário e seus acessórios, de pasta de 
papel, papel, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de 
fibras de celulose: 

4818.10  - Papel higiénico:  
4818.10.10  - - De peso não superior a 25 g/m2, por dobra, ................................  -  
4818.10.90  - - De peso superior a 25 g/m2, por dobra, .......................................  -  
4818.20  - Lenços, incluindo os de desmaquilhagem e toalhas de mão:  
4818.20.10  - - Lenços, incluindo os de desmaquilhagem ...................................  -  

- - Toalhas de mão:  
4818.20.91  - - - Em rolos .....................................................................................  -  
4818.20.99  - - - Outras ........................................................................................  -  
4818.30.00  - Toalhas de mesa e guardanapos ...............................................  -  
4818.50.00  - Vestuário e seus acessórios ......................................................  -  
4818.90  - Outros:  
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4818.90.10  - - Artigos para uso cirúrgico, médico ou higiénico, não 
acondicionados para venda a retalho ........................................  -  

4818.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

4819  Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de 
papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de 
fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e 
estabelecimentos semelhantes:  

4819.10.00  - Caixas de papel ou cartão, canelados.......................................  -  
4819.20.00  - Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não 

canelados ....................................................................................  - 
4819.30.00  - Sacos cuja base tenha largura igual ou superior a 40 cm ......  -  
4819.40.00  - Outros sacos; bolsas e cartuchos .............................................  -  
4819.50.00 - Outras embalagens, incluídas as capas para discos ..............  -  
4819.60.00  - Cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos 

semelhantes ................................................................................  -  

4820  Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de 
encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para 
cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas 
para documentos, classificadores, capas para encadernação 
(de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros 
artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluindo os 
formulários em blocos tipo manifold, mesmo com folhas 
intercaladas de papel químico, de papel ou cartão; álbuns 
para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel 
ou cartão:  

4820.10  - Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de 
encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para 
cartas, agendas e artigos semelhantes:  

4820.10.10  - - Livros de registo e de contabilidade e blocos de encomendas 
ou de recibos ..............................................................................  -  

4820.10.30  - - Blocos de notas, de papel para cartas e de apontamentos.........  -  
4820.10.50  - - Agendas .......................................................................................  -  
4820.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
4820.20.00  - Cadernos ......................................................................................  -  
4820.30.00  - Classificadores, capas para encadernação (exceto capas 

para livros) e capas de processos ............................................  -  
4820.40.00  - Formulários em blocos tipo manifold, mesmo com folhas 

intercaladas de papel-químico ..................................................  -  
4820.50.00  - Álbuns para amostras ou para coleções ..................................  -  
4820.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

4821  Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, 
impressas ou não:  

4821.10  - Impressas:  
4821.10.10  - - Auto- adesivas ..............................................................................  -  
4821.10.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
4821.90  - Outras:  
4821.90.10  - - Auto- adesivas ..............................................................................  -  
4821.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

4822  Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, 
de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou 
endurecidos: 

4822.10.00  - Dos tipos utilizados para enrolamento de fios têxteis ............  -  
4822.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
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4823  Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas 
de fibras de celulose, cortados em forma própria; outras 
obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose:  

  
4823.20.00  - Papel- filtro e cartão- filtro ...........................................................  -  
4823.40.00  - Papéis- diagrama para aparelhos registadores, em bobinas, 

em folhas ou em discos .............................................................  -  
 - Bandejas, travessas, pratos, chávenas, taças, copos e artigos 

semelhantes, de papel ou cartão:  
4823.61.00  - - De bambu ....................................................................................  -   
4823.69  - - Outros: 
4823.69.10  - - - Bandejas, travessas e pratos .....................................................  -   
4823.69.90  - - - Outros ........................................................................................  -   
4823.70  - Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel:  
4823.70.10  - - Embalagens alveolares para ovos ...............................................  -  
4823.70.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
4823.90  - Outros:  
4823.90.40 - - Papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 

outras finalidades gráficas ............................................................  -  
4823.90.85 - - Outros ..........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 49 

LIVROS, JORNAIS, GRAVURAS E OUTROS PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS; 
TEXTOS MANUSCRITOS OU DATILOGRAFADOS, PLANOS E PLANTAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os negativos e positivos, fotográficos, em suportes transparentes (Capítulo 37); 

 b)  os mapas, planos e globos, em relevo, mesmo impressos (posição 9023); 

 c)  as cartas de jogar e outros artigos do Capítulo 95; 

 d)  as gravuras, estampas e litografias, originais (posição 9702), os selos postais, selos fiscais, 
marcas postais, envelopes de primeiro dia (first day covers),  inteiros postais e semelhantes, da 
posição 9704, bem como as antiguidades com mais de 100 anos e outros artigos do Capítulo 97.   

2.  Na aceção do Capítulo 49, o termo “ impresso ” significa também reproduzido mediante duplicador, 
obtido por processo comandado por uma máquina automática para processamento de dados, por 
estampagem, fotografia, fotocópia, termocópia ou datilografia.  

3.  Os jornais e publicações periódicas, cartonados ou encadernados, bem como as coleções de jornais 
ou de publicações periódicas, apresentadas sob capa comum, incluem- se na posição 4901, quer 
contenham ou não publicidade. 

4.  Também se inclui na posição 4901: 

 a)  as coletâneas de gravura, de reproduções de obras de arte, de desenhos, etc., que constituam 
obras completas, paginadas e suscetíveis de formar um livro, quando acompanhadas de um texto 
referente a essas obras ou aos seus autores; 

 b)  as ilustrações que acompanhem os livros e que deles sejam complemento; 

 c)  os livros apresentados em fascículos ou em folhas soltas de qualquer formato, que constituam 
uma obra completa ou parte de uma obra e que se destinem a ser brochados, cartonados ou 
encadernados. 

 Todavia, as gravuras, reproduções e ilustrações; sem texto, que se apresentem em folhas soltas de 
qualquer formato incluem- se na posição 4911. 

5.  Ressalvadas as disposições da Nota 3 deste Capítulo, a posição 4901 não compreende as 
publicações consagradas essencialmente à publicidade (por exemplo, brochuras, prospetos, 
catálogos comerciais, anuários publicados por associações comerciais, propaganda turística). Essas 
publicações incluem- se na posição 4911. 
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6.  Na aceção da posição 4903, consideram- se “álbuns ou livros de ilustrações para crianças” os álbuns 
ou livros cuja ilustração constitua o atrativo principal e cujo texto tenha apenas um interesse 
secundário. 
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4901  Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em 
folhas soltas: 

  
4901.10.00  - Em folhas soltas, mesmo dobradas ..........................................  -  
 - Outros: 
4901.91.00  - - Dicionários e enciclopédias, mesmo em fascículos ..............  -  
4901.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

4902  Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo 
ilustrados ou que contenham publicidade: 

4902.10.00  - Que se publiquem pelo menos quatro vezes por semana ......  -  
4902.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
4903.00.00  Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou 

colorir, para crianças ....................................................................  -  
4904.00.00  Musica manuscrita ou impressa, ilustrada ou não, mesmo 

encadernada ..................................................................................  -  

4905  Obras cartográficas de qualquer espécie, incluindo as cartas 
murais, as plantas topográficas e os globos, impressos: 

4905.10.00  - Globos ..........................................................................................  -  
- Outros: 

4905.91.00  - - Sob a forma de livros ou brochuras ........................................  -  
4905.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  
4906.00.00  Planos, plantas e desenhos, de arquitetura, de engenharia e 

outros planos e desenhos industriais, comerciais, 
topográficos ou semelhantes, originais, feitos à mão; textos 
manuscritos; reproduções fotográficas em papel 
sensibilizado e cópias a papel-químico, dos planos, plantas, 
desenhos ou textos acima referidos ...........................................  -  

4907.00  Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados, tendo 
ou destinando-se a ter curso legal no país em que têm, ou 
terão, um valor facial reconhecido; papel selado; papel-
moeda; cheques; certificados de ações ou de obrigações e 
títulos semelhantes:

4907.00.10  - Selos postais, fiscais e semelhantes .............................................  -  
4907.00.30  - Papel- moeda .................................................................................  -  
4907.00.90 - Outros ............................................................................................  -  

4908  Decalcomanias de qualquer espécie: 

4908.10.00  - Decalcomanias vitrificáveis........................................................  -  
4908.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

4909.00.00  Cartões- postais impressos ou ilustrados; cartões impressos 
com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com 
ou sem envelopes, guarnições ou aplicações ...........................  -  

4910.00.00  Calendários de qualquer espécie, impressos, incluindo os 
blocos- calendários para desfolhar .............................................  -  
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4911  Outros impressos, incluindo as estampas, gravuras e 
fotografias: 

4911.10  - Impressos publicitários, catálogos comerciais e 
semelhantes: 

4911.10.10  - - Catálogos comerciais ..................................................................  -  
4911.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Outros: 
4911.91.00  - - Estampas, gravuras e fotografias ............................................  - 
4911.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  
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SECÇÃO XI 

MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS 

Notas 

1.  A presente Secção não compreende:  

  a)  os pelos e cerdas para fabricação de escovas, pincéis e semelhantes (posição 0502), e as 
crinas e seus desperdícios (posição 0511);  

  b)  o cabelo e suas obras (posições 0501, 6703 ou 6704); todavia, os tecidos filtrantes e os tecidos 
espessos de cabelo, dos tipos normalmente utilizados em prensas de óleos ou para usos 
técnicos análogos, incluem- se na posição 5911; 

  c)  os linters de algodão e outros produtos vegetais, do Capítulo 14; 

  d)  o amianto da posição 2524 e os artefactos de amianto e outros produtos das posições 6812 ou 
6813; 

  e)  os artefactos das posições 3005 ou 3006; os fios utilizados para limpar os espaços interdentais 
(fios dentais), em embalagens individuais para venda a  retalho da posição 3306;  

   
  f)  os têxteis sensibilizados das posições 3701 a 3704; 

  g)  os monofilamentos cuja maior dimensão da secção transversal seja superior a 1 mm e as 
lâminas e formas semelhantes (por exemplo, palha artificial) de largura aparente superior a 5 
mm, de plástico (Capítulo 39), bem como as tranças, tecidos e outras obras de espartaria ou de 
cestaria, fabricados com estas matérias (Capítulo 46); 

  h)  os tecidos, incluindo os de malha, feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou 
recobertos de plástico ou estratificados com esta matéria, e os artefactos fabricados com estes 
produtos, do Capítulo 39; 

  ij)  os tecidos, incluindo os de malha, feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou 
recobertos de borracha ou estratificados com esta matéria, e os artefactos fabricados com 
estes produtos, do Capítulo 40; 

  k)  as peles não depiladas (Capítulo 41 ou 43) e os artigos fabricados com peles com pelo, naturais 
ou artificiais, das posições 4303 ou 4304; 

  l)  os artefactos fabricados com matérias têxteis, das posições 4201 ou 4202; 

  m) os produtos e artefactos do Capítulo 48 como, por exemplo, a pasta (ouate) de celulose; 

  n)  o calçado e suas partes, polainas, perneiras e artefactos análogos, do Capítulo 64; 

  o)  as coifas e redes, para o cabelo, chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes, do 
Capítulo 65; 
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  p)  os artefactos do Capítulo 67; 

  q)  os produtos têxteis recobertos de abrasivos (posição 6805), bem como as fibras de carbono e 
suas obras, da posição 6815; 

  r)  as fibras de vidro, seus artefactos e os bordados químicos ou sem fundo visível, cujo fio de 
bordar seja fibra de vidro (Capítulo 70); 

  s)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, colchões, almofadas e semelhantes e 
aparelhos de iluminação); 

  t)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto e redes para 
atividades desportivas); 

 u) Os artefactos do Capítulo 96 (por exemplo, escovas, conjuntos de costura para viagem, fechos 
de correr (fechos ecler), fitas impressoras para máquinas de escrever, pensos e tampões 
higiénicos, cueiros e fraldas para bebés);  ou

  v) os artefactos do Capítulo 97.  

2.  A) Os produtos têxteis dos Capítulos 50 a 55 ou das posições 5809 ou 5902, que contenham duas 
ou mais matérias têxteis, classificam- se como se fossem inteiramente constituídos pela matéria 
têxtil que predomine em peso, relativamente a cada uma das outras matérias têxteis. 

   Quando nenhuma matéria têxtil predomine em peso, o produto é classificado como se fosse 
inteiramente constituído pela matéria têxtil, que se inclui na posição situada em último lugar, na 
ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. 

  B) Para aplicação desta regra:  

  a)  os fios de crina revestidos por enrolamento (posição 5110) e os fios metálicos (posição 
5605), devem ser considerados como matérias têxteis unas, cujo peso total corresponde à 
soma dos pesos dos seus componentes; os fios de metal consideram- se como matéria têxtil 
para efeitos de classificação dos tecidos em que estejam incorporados; 

  b)  a classificação será determinada, em primeiro lugar, pelo Capítulo, e em seguida, no interior 
do Capítulo, pela posição aplicável, desprezando- se qualquer matéria têxtil não incluída no 
Capítulo; 

  c)  quando os Capítulos 54 e 55 devam ambos ser comparados com outro Capítulo, devem 
aqueles dois Capítulos ser tomados como um único Capítulo; 

  d)  quando um Capítulo ou uma posição se refira a diversas matérias têxteis, estas 
consideram- se como se fossem uma única matéria têxtil. 

  C) As disposições dos parágrafos A) e B) aplicam- se também aos fios especificados nas Notas 3, 
4, 5 e 6, abaixo. 

3.  A) Ressalvadas as exceções previstas no parágrafo B) abaixo, na presente Secção entende- se 
por “cordéis, cordas e cabos” os fios (simples, retorcidos ou retorcidos múltiplos):  

   a) de seda ou de desperdícios de seda de título superior a 20.000 decitex; 

  b) de fibras sintéticas ou artificiais (incluindo os fabricados com dois ou mais monofilamentos 
do Capítulo 54), de título superior a 10.000 decitex; 

   c) de cânhamo ou de linho:  

    1) polidos ou lustrados, de título igual ou superior a 1.429 decitex; 

    2) não polidos nem lustrados, de título superior a 20.000 decitex; 

   d) de cairo (fibras de coco), com três ou mais cabos; 
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   e) de outras fibras vegetais, de título superior a 20.000 decitex; 

   f) reforçados com fios de metal. 

  B) As disposições acima não se aplicam:  

   a)  aos fios de lã, de pelos ou de crinas, e aos fios de papel, não reforçados com fios de metal; 

   b)  aos cabos de filamentos sintéticos ou artificiais do Capítulo 55 e aos multifilamentos sem 
torção ou com torção inferior a cinco voltas por metro, do Capítulo 54; 

   c)  ao pelo de Messina da posição 5006 e aos monofilamentos do Capítulo 54; 

   d)  aos fios metálicos da posição 5605; os fios têxteis reforçados com fios de metal seguem o 
regime da Nota 3.A f) acima; 

   e)  aos fios de froco (chenille), aos fios revestidos por enrolamento e aos fios demonimados " 
de cadeia " (chainette), da posição 5606. 

4.  A) Ressalvadas as exceções previstas no parágrafo B) abaixo, entende- se por “fios 
acondicionados para venda a retalho”, nos Capítulos 50, 51, 52, 54 e 55, os fios (simples, 
retorcidos ou retorcidos múltiplos) que se apresentem:  

   a)  em cartões, bobinas, tubos e suportes semelhantes, com o peso máximo (incluindo o 
suporte) de:  

    1)  85 g, quando se tratar de fios de seda, de desperdícios de seda ou de filamentos 
sintéticos ou artificiais; ou  

    2) 125 g, quando se tratar de outros fios; 

   b) em bolas, novelos ou meadas, com o peso máximo de:  

    1) 85 g, quando se tratar de fios de filamentos sintéticos ou artificiais de título inferior a 
3.000 decitex, de seda ou de desperdícios de seda; ou 

    2)  125 g, quando se tratar de outros fios de título inferior a 2.000 decitex; ou 

    3) 500 g, quando se tratar de outros fios; 

   c) em meadas subdivididas em meadas menores por um ou mais fios divisores que se tornem 
independentes umas das outras apresentando cada subdivisão um peso uniforme não 
superior a:  

    1) 85 g, quando se tratar de fios de seda, de desperdícios de seda ou de filamentos 
sintéticos ou artificiais; ou 

    2) 125 g, quando se tratar de outros fios. 

  B) As disposições acima não se aplicam:  

   a) aos fios simples de qualquer matéria têxtil, com exclusão:  

    1) dos fios simples de lã ou de pelos finos, crus; e 

    2) dos fios simples de lã ou de pelos finos, branqueados, tintos ou estampados, de título 
superior a 5.000 decitex; 

   b)  aos fios crus, retorcidos ou retorcidos múltiplos:  

    1) de seda ou de desperdícios de seda, qualquer que seja a forma como se apresentem; 
ou 
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    2) de outras matérias têxteis (excluindo a lã e os pelos finos), apresentados em meadas; 

   c)  aos fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, branqueados, tintos ou estampados, de seda ou 
de desperdícios de seda, com 133 decitex ou menos; 

   d)  aos fios simples, retorcidos ou retorcidos múltiplos, de qualquer matéria têxtil, apresentados:  

    1) em meadas dobadas em cruz; ou 

    2) em suporte ou outro acondicionamento próprio para a indústria têxtil (por exemplo: em 
bobinas de torcedores, canelas, fusas cónicas ou cones, ou apresentados em casulos 
para teares de bordar).  

5.  Nas posições 5204, 5401 e 5508, consideram- se “linhas para costurar” os fios retorcidos ou 
retorcidos múltiplos que satisfaçam simultaneamente as seguintes condições:  

  a)  apresentarem- se em suportes (por exemplo: bobinas, tubos), com peso não superior a 1.000 g, 
incluindo o suporte; 

  b)  apresentam-se  aprestados (acabados) com vista à sua utilização como linhas de costura; e  

  c)  apresentarem torção final em "Z". 

6.  Na presente Secção, consideram- se “fios de alta tenacidade” os fios cuja tenacidade, expressa em 
cN/tex (centinewton por tex), exceda os seguintes limites:  

  Fios simples de nylon, de outras poliamidas ou de poliésteres ................................. 60 cN/tex 

  Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de nylon, de outras poliamidas 
   ou de poliésteres ......................................................................................................... 53 cN/tex 

  Fios simples, retorcidos ou retorcidos múltiplos de raiom viscose ............................. 27 cN/tex 

7.  Na presente Secção consideram- se “confecionados”:  

  a)  os artefactos cortados em forma diferente da quadrada ou retangular; 

  b)  os artefactos obtidos já acabados e prontos para serem usados ou podendo ser utilizados 
depois de separados mediante simples corte dos fios não entrelaçados, sem costura nem outro 
trabalho complementar, tais como alguns esfregões, toalhas de mão, toalhas de mesa, lenços 
de pescoço de forma quadrada e mantas; 

  c) os artefatos cortados nas dimensões próprias em que pelo menos um lado tenha sido 
termosselado e que apresente, de modo visível, o lado achatado ou comprimido e os outros 
lados tratados por um dos processos descritos nas outras alíneas da presente Nota. Todavia, 
não se consideram confecionadas as matérias têxteis em peças cujas orlas desprovidas de 
ourelas tenham sido simplesmente cortadas a quente;  

  d)  os artefactos cujas orlas tenham sido quer embainhadas por qualquer processo, quer 
rematadas por franjas com nós, obtidas a partir de fios do próprio artefacto ou de fios 
acrescentados; todavia, não se consideram confecionadas as matérias têxteis em peça, cujas 
orlas, desprovidas de ourelas, tenham sido simplesmente fixadas; 

  e)  os artefactos cortados em qualquer forma, que se apresentem com fios tirados; 

  f) os artefactos reunidos por costura, colagem ou por qualquer outro processo (com exclusão das 
peças do mesmo têxtil reunidas nas extremidades de maneira a formarem uma peça de maior 
comprimento, bem como das peças constituídas por dois ou mais têxteis sobrepostos em toda 
a superfície e unidas entre si, mesmo com interposição de uma matéria de acolchoamento); 

  g) os artefactos de malha obtidos na forma própria, quer se apresentem em unidades, quer em 
peças compreendendo  várias unidades.  
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8.  Para aplicação dos Capítulos 50 a 60: 

  a) não se incluem nos Capítulos 50 a 55 e 60 nem, salvo disposições em contrário, nos Capítulos 
56 a 59, os artefactos confecionados na aceção da Nota 7 acima; 

  b) não se incluem nos Capítulos 50 a 55 e 60 os artefactos dos Capítulos 56 a 59.  

9. Equiparam- se aos tecidos dos Capítulos 50 a 55 os produtos constituídos por mantas de fios 
têxteis paralelizados que se sobreponham em ângulo agudo ou reto. Essas mantas fixam- se entre 
si nos pontos de cruzamento dos respetivos fios por um aglutinante ou por termossoldadura. 

10. Classificam- se pela presente Secção os produtos elásticos formados por matérias têxteis 
associadas a fios de borracha. 

11. Na presente Secção, o termo “impregnados” compreende também recobertos por imersão. 

12. Na presente Secção, o termo “poliamidas” compreende também as aramidas. 

13. Na presente Secção e, quando aplicável, na Nomenclatura, consideram-se “fios de elastómeros”, 
os fios de filamentos (incluindo os monofilamentos) de matérias têxteis sintéticas, excluindo os fios 
texturizados, que possam, sem se partir, sofrer uma distensão de três vezes o seu comprimento 
primitivo e que, depois de terem sofrido uma distensão de duas vezes o seu comprimento primitivo, 
voltem, em menos cinco minutos, a medir, no máximo, uma vez e meia o seu comprimentro 
primitivo.   

14. Ressalvadas as disposições em contrário, o vestuário de matérias têxteis incluído em diferentes 
posições deve classificar- se pelas respetivas posições, mesmo que se apresente em sortidos para 
venda a retalho. Para os fins da presente Nota, a expressão “vestuário de matérias têxteis” 
compreende o vestuário das posições 6101 a 6114 e das posições 6201 a 6211.  

Notas de subposições 

1.  Na presente Secção e, onde aplicável, em toda a Nomenclatura, consideram- se:  

  a) “Fios crus” 

   Os fios:  

   1) que apresentem a cor natural das fibras constitutivas e não tenham sofrido nem 
branqueamento, nem tintura (mesmo na massa), nem estampagem; ou 

   2) sem cor bem definida (ditos fios pardacentos) fabricados a partir de trapos desfiados. 

   Estes fios podem ter recebido um acabamento não colorido ou uma cor fugaz (a cor fugaz 
desaparece depois de uma simples lavagem com sabão) e, no caso das fibras sintéticas ou 
artificiais, podem ter sido tratados na massa com agentes de foscagem (por exemplo, dióxido 
de titânio). 

  b) “Fios branqueados” 

   Os fios:  

   1) que tenham sofrido uma operação de branqueamento ou tenham sido fabricados com 
fibras branqueadas, ou, ressalvada disposição em contrário, tenham sido tingidos de 
branco (mesmo na massa) ou recebido um acabamento branco; ou 

   2) constituídos por uma mistura de fibras cruas e de fibras branqueadas; ou 

   3) retorcidos ou retorcidos múltiplos, constituídos por fios crus e fios branqueados. 

  c) “Fios coloridos (tintos ou estampados)” 

   Os fios:  
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   1) tingidos (mesmo na massa), exceto de branco ou de qualquer cor fugaz, ou então 
estampados ou fabricados com fibras tingidas ou estampadas; ou 

   2) constituídos por uma mistura de fibras tingidas de cores diferentes ou por uma mistura de 
fibras cruas ou branqueadas com fibras coloridas (fios jaspeados ou misturados), ou ainda 
estampados com uma ou mais cores, de espaço a espaço, de forma a apresentarem um 
aspeto pontilhado; ou 

   3) cuja mecha ou fita da matéria têxtil tenha sido estampada; ou 

   4) retorcidos ou retorcidos múltiplos, constituídos por fios crus ou branqueados e fios 
coloridos. 

  As definições acima aplicam- se também, mutatis mutandis, aos monofilamentos e às lâminas ou 
formas semelhantes do Capítulo 54. 

  d) “Tecidos crus” 

   Os tecidos obtidos a partir de fios crus e que não tenham sofrido nem branqueamento, nem 
tintura, nem estampagem. Estes tecidos podem ter recebido um acabamento não colorido ou 
uma cor fugaz. 

  e) “Tecidos branqueados” 

   Os tecidos:  

   1)  branqueados ou, ressalvada disposição em contrário, tingidos de branco ou que tenham 
recebido um acabamento branco, na peça; ou 

   2)  constituídos por fios branqueados; ou 

   3) constituídos por fios crus e fios branqueados. 

  f) “Tecidos tintos” 

   Os tecidos:  

   1) tingidos de cor diferente do branco (ressalvada disposição em contrário), de uma única cor 
uniforme, ou que tenham recebido um acabamento colorido diferente do branco (ressalvada 
disposição em contrário), na peça; ou 

   2) constituídos por fios coloridos de uma única cor uniforme. 

  g) “Tecidos de fios de diversas cores” 

   Os tecidos (exceto estampados):  

   1) constituídos por fios de diferentes cores ou por fios de tons diferentes de uma mesma cor, 
com exclusão da cor natural das fibras constitutivas; ou 

   2) constituídos por fios crus ou branqueados e por fios coloridos; ou 

   3) constituídos por fios jaspeados ou misturados. 

   (Em qualquer dos casos, os fios que constituem as ourelas ou as extremidades das peças não 
são levados em consideração). 

  h) “Tecidos estampados” 

   Os tecidos estampados na peça, mesmo que sejam constituídos por fios de diversas cores. 

   (Equiparam- se aos tecidos estampados, por exemplo, os tecidos que apresentem desenhos 
obtidos a pincel, a escova, a pistola, por decalcomania, flocagem e por batik). 
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   A mercerização não tem qualquer influência na classificação dos fios ou tecidos acima 
definidos. 

    
   As definições das alíneas d) a h) acima aplicam-se, mutatis mutandis, aos tecidos de malha.  

  ij) “Ponto de tafetá” 

   A estrutura de tecido em que cada fio da trama passa alternadamente por cima e por baixo de 
fios sucessivos da urdidura, e cada fio de urdidura passa alternadamente por cima e por baixo 
de fios sucessivos da trama. 

2. A)  Os produtos dos Capítulos 56 a 63 que contenham duas ou mais matérias têxteis consideram- se 
inteiramente constituídos pela matéria têxtil que lhe corresponderia segundo a Nota 2 da presente 
Secção para a classificação de um produto dos Capítulos 50 a 55  ou da posição 5809, obtido a 
partir das mesmas matérias.  

 B)  Para aplicação desta regra:  

   a)  quando for o caso, só se levará em conta a parte que determina a classificação segundo a 
Regra Geral Interpretativa 3; 

   b)  no caso dos produtos têxteis constituídos por um tecido de base e uma superfície aveludada 
ou anelada (bouclée), não se levará em conta o tecido de base; 

   c)  no caso dos bordados da posição 5810 e das obras destas matérias, só se levará em conta 
o tecido de fundo. Todavia, relativamente aos bordados químicos, aéreos ou sem fundo 
visível, bem como as obras destas matérias, a classificação será determinada unicamente 
pelos fios do bordado.  

CAPÍTULO 50 

SEDA 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

5001.00.00  Casulos de bicho- da- seda próprios para dobar .......................  -  
5002.00.00  Seda crua (não fiada) ....................................................................  -  
5003.00.00  Desperdícios de seda (incluindo os casulos de bicho- da-

seda impróprios para dobar, os desperdícios de fios e os 
fiapos) .............................................................................................  -  

5004.00  Fios de seda (exceto fios de desperdícios de seda) não 
acondicionados para venda a retalho:  

5004.00.10  - Crus, decruados ou branquedos ...................................................  -  
5004.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

5005.00  Fios de desperdícios de seda, não acondicionados para 
venda a retalho:  
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5005.00.10  - Crus, decruados ou branqueados .................................................  -  
5005.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

5006.00  Fios de seda ou de desperdícios de seda, acondicionados 
para venda a retalho; pelo de Messina (crina de Florença):  

5006.00.10  - Fios de seda ..................................................................................  -  
5006.00.90  - Fios de desperdícios de seda; pelo de Messina (crina de 

Florença) .......................................................................................  -  

5007  Tecidos de seda ou de desperdícios de seda:  

5007.10.00  - Tecidos de bourrette ...................................................................  m2

5007.20  - Outros tecidos que contenham pelo menos 85%, em peso, 
de seda ou de desperdícios de seda, exceto bourrette:  

- - Crepes:  
5007.20.11  - - - Crus, decruados ou branqueados ..............................................  m2

5007.20.19  - - - Outros ........................................................................................  m2

 - - Pongées, habutai, honan, shantoung, corah e tecidos 
semelhantes do Extremo Oriente, de seda pura (não 
misturada com borra de seda ou de outras matérias têxteis):  

5007.20.21  - - - Em ponto de tafetá, crus ou simplesmente decruados ..............  m2

 - - - Outros:  
5007.20.31  - - - - Em ponto de tafetá ...................................................................  m2

5007.20.39  - - - - Outros .......................................................................................  m2

 - - Outros:  
5007.20.41  - - - Tecidos claros (abertos) ............................................................  m2

 - - - Outros:  
5007.20.51  - - - - Crus, decruados ou branqueados ............................................  m2

5007.20.59  - - - - Tintos ........................................................................................  m2

 - - - - De fios de diversas cores:  
5007.20.61  - - - - - De largura superior a 57 cm, mas não superior a 75 cm .......  m2

5007.20.69  - - - - - Outros .....................................................................................  m2

5007.20.71  - - - - Estampados .............................................................................  m2

5007.90  - Outros tecidos:  
5007.90.10  - - Crus, decruados ou branqueados ...............................................  m2

5007.90.30  - - Tintos ...........................................................................................  m2

5007.90.50 - - De fios de diversas cores ............................................................  m2

5007.90.90  - - Estampados .................................................................................  m2
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CAPÍTULO 51 

LÃ, PELOS FINOS OU GROSSEIROS; FIOS E TECIDOS DE CRINA 

Nota 

1.  Na Nomenclatura, consideram- se:  

 a)  “Lã”, a fibra natural que cobre os ovinos;  

 b)  “Pelos finos”, os pelos da alpaca, lama, vicunha, camelo e dromedário, iaque, cabra angorá 
(mohair), cabra do Tibete, cabra de Caxemira ou semelhantes (exceto cabras comuns), coelho 
(incluindo o angorá), lebre, castor, nútria e rato almiscarado. 

 c)   “Pelos grosseiros”, os pelos dos animais não mencionados anteriormente, excluindo os pelos e 
cerdas utilizados na fabricação de pincéis, escovas e semelhantes (posição 0502) e as crinas 
(posição 0511).  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

5101  Lã não cardada nem penteada:  

 - Lã suja, incluindo a lã lavada a dorso:  
5101.11.00  - - Lã de tosquia ..............................................................................  -  
5101.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Desengordurada, não carbonizada:  
5101.21.00  - - Lã de tosquia ..............................................................................  -  
5101.29.00  - - Outras .........................................................................................  -  
5101.30.00  - Carbonizada .................................................................................  -  

5102  Pelos finos ou grosseiros, não cardados nem penteados:  

- Pelos finos: 
5102.11.00  - - De cabra de Caxemira ...............................................................  -  
5102.19 - - Outros:
5102.19.10  - - - De coelho angorá .......................................................................  -  
5102.19.30  - - - De alpaca, de lama, de vicunha .................................................  -  
5102.19.40  - - - De camelo ou de dromedário, de iaque, de cabra angorá 

(mohair), de cabra do Tibete e de cabras semelhantes ...........  -  
5102.19.90  - - - De coelhos (exceto coelho angorá), de lebre, de castor, de 

nútria e de rato- almiscarado ......................................................  -  
5102.20.00  - Pelos grosseiros ..........................................................................  -  

5103  Desperdícios de lã ou de pelos finos ou grosseiros, 
incluindo os desperdícios de fios e excluindo os fiapos:  

5103.10  - Desperdícios da penteação de lã ou de pelos finos:  
5103.10.10  - - Não carbonizados ........................................................................  -  
5103.10.90  - - Carbonizados ...............................................................................  -  
5103.20.00  - Outros desperdícios de lã ou de pelos finos ............................  -  
5103.30.00  - Desperdícios de pelos grosseiros .............................................  -  
5104.00.00  Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros ............................  -  
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5105  Lã, pelos finos ou grosseiros, cardados ou penteados 
(incluindo a "Lã penteada a granel"):  

5105.10.00  - Lã cardada ....................................................................................  -  
- Lã penteada:  

5105.21.00  - - "Lã penteada a granel" ..............................................................  -  
5105.29.00  - - Outra ...........................................................................................  -  

- Pelos finos, cardados ou penteados: 
5105.31.00  - - De cabra de Caxemira ...............................................................  -  
5105.39.00 - - Outros .........................................................................................  - 
5105.40.00  - Pelos grosseiros, cardados ou penteados ...............................  -  

5106  Fios de lã cardada, não acondicionados para venda a 
retalho:  

5106.10  - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã:  
5106.10.10  - - Crus .............................................................................................  -  
5106.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
5106.20  - Que contenham menos de 85%, em peso, de lã:  
5106.20.10 - - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã e de pelos 

finos ............................................................................................  - 
- - Outros:  

5106.20.91  - - - Crus ............................................................................................  -  
5106.20.99  - - - Outros ........................................................................................  -  

5107  Fios de lã penteada, não acondicionados para venda a 
retalho:  

5107.10  - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã:  
5107.10.10  - - Crus .............................................................................................  -  
5107.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
5107.20 - Que contenham o menos de 85%, em peso, de lã:  

- - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã e de pelos 
finos:  

5107.20.10  - - - Crus ............................................................................................  -  
5107.20.30  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Outros:  
- - - Combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas 

descontínuas:  
5107.20.51  - - - - Crus ..........................................................................................  -  
5107.20.59  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Combinados de outro modo:  
5107.20.91  - - - - Crus ..........................................................................................  -  
5107.20.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  

5108  Fios de pelos finos, cardados ou penteados, não 
acondicionados para venda a retalho:  

5108.10  - Cardados:  
5108.10.10  - - Crus .............................................................................................  -  
5108.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
5108.20  - Penteados:  
5108.20.10  - - Crus .............................................................................................  -  
5108.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

5109  Fios de lã ou de pelos finos, acondicionados para venda a 
retalho:  

5109.10  - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã ou de 
pelos finos:  

5109.10.10  - - Em bolas, novelos ou meadas de peso superior a 125 g, mas 
não superior a 500 g ..................................................................  -  

5109.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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5109.90.00  - Outros ...........................................................................................  - 
5110.00.00  Fios de pelos grosseiros ou de crina (incluindo os fios de 

crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados 
para venda a retalho .....................................................................  -  

5111  Tecidos de lã cardada ou de pelos finos cardados:  

 - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã ou de pelos 
finos:  

5111.11.00  - - De peso não superior a 300g/m2 ..............................................  m2

5111.19.00  - - Outros .........................................................................................  m2   
5111.20.00  - Outros, combinados, principal ou unicamente, com 

filamentos sintéticos ou artificiais ............................................  m2

5111.30  - Outros, combinados, principal ou unicamente, com fibras 
sintéticas ou artificiais descontínuas:  

5111.30.10  - - De peso não superior a 300 g/m2 ................................................  m2

5111.30.80  - - De peso superior a 300 g/m2 .......................................................  m2

5111.90  - Outros:  
5111.90.10  - - Que contenham em peso, mais de 10%, no total, de matérias 

têxteis do Capítulo 50 ................................................................  m2

 - - Outros:  
5111.90.91  - - - De peso não superior a 300 g/m2 ..............................................  m2

5111.90.98  - - - De peso superior a 300 g/m2 .....................................................  m2

5112  Tecidos de lã penteada ou de pelos finos penteados:  

 - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de lã ou de pelos 
finos:  

5112.11.00 - - De peso não superior a 200g/m2 ..............................................  m2

5112.19.00 - - Outros .........................................................................................  m2

5112.20.00  - Outros, combinados, principal ou unicamente, com 
filamentos sintéticos ou artificiais ............................................  m2

5112.30  - Outros, combinados, principal ou unicamente, com fibras 
sintéticas ou artificiais descontínuas:  

5112.30.10  - - De peso não superior a 200 g/m2 ................................................  m2

5112.30.80  - - De peso superior a 200 g/m2 .......................................................  m2

5112.90  - Outros:  
5112.90.10  - - Que contenham, em peso, mais de 10%, no total, de matérias 

têxteis do Capítulo 50 ................................................................  m2

 - - Outros:  
5112.90.91  - - - De peso não superior a 200 g/m2 ..............................................  m2

5112.90.98  - - - De peso superior a 200 g/m2 .....................................................  m2

5113.00.00  Tecidos de pelos grosseiros ou de crina ...................................  m2
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CAPÍTULO 52 

ALGODÃO 

Nota de subposições 

1. Na aceção das subposições 5209.42 e 5211.42, consideram-se “tecidos denominados Denim“ os 
tecidos de fios de diversas cores, em ponto sarjado cuja relação de textura não seja superior a 4, 
compreendendo o sarjado quebrado (às vezes denominado cetim de 4), com urdidura pelo lado 
direito, apresentando os fios da urdidura uma mesma e única cor e os da trama crus, branqueados ou 
tingidos de cinzento ou de uma tonalidade mais clara do que a dos fios de urdidura.  
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5201.00 Algodão não cardado nem penteado:  

5201.00.10 - Hidrófilo ou branqueado ................................................................  -  
5201.00.90 - Outro ..............................................................................................  -  

5202 Desperdícios de algodão (incluindo os desperdícios de fios e 
os fiapos):  

5202.10.00 - Desperdícios de fios ...................................................................  -  
- Outros:  

5202.91.00 - - Fiapos .........................................................................................  -  
5202.99.00 - - Outros .........................................................................................  -  
5203.00.00 Algodão cardado ou penteado.....................................................  -  

5204 Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas 
para venda a retalho:  

- Não acondicionadas para venda a retalho:  
5204.11.00 - - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão .......  -  
5204.19.00 - - Outras .........................................................................................  -  
5204.20.00 - Acondicionadas para venda a retalho .......................................  -  

5205 Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que 
contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, não 
acondicionados para venda a retalho:  

- Fios simples, de fibras não penteadas: 
5205.11.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex (número 

métrico não superior a 14) ......................................................  -  
5205.12.00 - - De título inferior a de 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não 
superior a 43) ............................................................................  -  

5205.13.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex (número métrico superior a 43 mas não 
superior a 52) ............................................................................  -  

5205.14.00 - - De título inferior a de 192,31 decitex mas não inferior de 
125 decitex (número métrico superior a 52 mas não 
superior a 80) ............................................................................  -  
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5205.15 - - De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 
80):  

5205.15.10 - - - De título inferior a de 125 decitex mas não inferior de 83,33 
decitex (número métrico superior a 80 mas não superior a 
120) ............................................................................................  -  

5205.15.90 - - - De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 
120) ............................................................................................  -  

- Fios simples, de fibras penteadas:  
5205.21.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex (número 

métrico não superior a 14) ......................................................  -  
5205.22.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não 
superior a 43) ............................................................................  -  

5205.23.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex (número métrico superior a 43 mas não 
superior a 52) ............................................................................  -  

5205.24.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 
80) ..............................................................................................  -  

5205.26.00 - - De título inferior a 125 decitex mas não inferior de 106,38 
decitex (número métrico superior a 80 mas não superior a 
94) ..............................................................................................  -  

5205.27.00 - - De título inferior a 106,38 decitex mas não inferior de 83,33 
decitex (número métrico superior a 94 mas não superior a 
120) ............................................................................................  -  

5205.28.00 - - De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior 
a 120) .........................................................................................  -  

- Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras não penteadas:  
5205.31.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples 

(número métrico não superior a 14, por fio simples) ...........  -  
5205.32.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
14 mas não superior a 43, por fio simples) ...........................  -  

5205.33.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
43 mas não superior a 52, por fio simples) ...........................  -  

5205.34.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 
mas não superior a 80, por fio simples) ................................  -  

5205.35.00 - - De título inferior a 125 decitex por fio simples (número 
métrico superior a 80, por fio simples) ..................................  - 

- Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas:  
5205.41.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples 

(número métrico não superior a 14, por fio simples) ...........  -  
5205.42.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
14 mas não superior a 43, por fio simples) ...........................  -  

5205.43.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
43 mas não superior a 52, por fio simples) ...........................  -  

5205.44.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 
mas não superior a 80, por fio simples) ................................  -  

5205.46.00 - - De título inferior a 125 decitex mas não inferior de 106,38 
decitex, por fio simples (número métrico superior a 80 
mas não superior a 94, por fio simples) ................................  -  

5205.47.00 - - De título inferior a 106,38 decitex mas não inferior de 83,33 
decitex, por fio simples (número métrico superior a 94 
mas não superior a 120, por fio simples) ..............................  -  

5205.48.00 - - De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número 
métrico superior a 120, por fio simples) ................................  -  
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5206  Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que 
contenham menos de 85%, em peso, de algodão, não 
acondicionados para venda a retalho:  

 - Fios simples, de fibras não penteadas:  
5206.11.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex (número 

métrico não superior a 14) ......................................................  -  
5206.12.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não 
superior a 43) ............................................................................  -  

5206.13.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex (número métrico superior a 43 mas não 
superior a 52) ............................................................................  -  

5206.14.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 
80) ..............................................................................................  -  

5206.15.00 - - De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 
80) ..............................................................................................  -   

- Fios simples, de fibras penteadas:  
5206.21.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex (número 

métrico não superior a 14) ......................................................  -  
5206.22.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não 
superior a 43) ............................................................................  -  

5206.23.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex (número métrico superior a 43 mas não 
superior a 52) ............................................................................  -  

5206.24.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 
80) ..............................................................................................  -  

5206.25.00 - - De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 
80) ..............................................................................................  -  

- Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras não penteadas:  
5206.31.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples 

(número métrico não superior a 14, por fio simples) ...........  -  
5206.32.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
14 mas não superior a 43, por fio simples) ...........................  -  

5206.33.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
43 mas não superior a 52, por fio simples) ...........................  -  

5206.34.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 
mas não superior a 80, por fio simples) ................................  -  

5206.35.00 - - De título inferior a 125 decitex por fio simples (número 
métrico superior a 80, por fio simples) ..................................  - 

- Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas:  
5206.41.00 - - De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples 

(número métrico não superior a 14, por fio simples) ........... -  
5206.42.00 - - De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior de 

232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
14 mas não superior a 43, por fio simples) ...........................  -  

5206.43.00 - - De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior de 
192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 
43 mas não superior a 52, por fio simples) ...........................  -  

5206.44.00 - - De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior de 125 
decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 
mas não superior a 80, por fio simples) ................................  -  

5206.45.00 - - De título inferior a 125 decitex por fio simples (número 
métrico superior a 80, por fio simples) ..................................  - 
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5207 Fios de algodão (exceto linhas para costurar) 
acondicionados para venda a retalho:  

5207.10.00 - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão ........  -  
5207.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

5208  Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85%, em 
peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2:  

 - Crus:  
5208.11 - - Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2:  
5208.11.10 - - - Gaze para pensos ......................................................................  m2

5208.11.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5208.12 - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2:  
 - - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2, mas não 

superior a 130 g/m2, de largura: 
5208.12.16 - - - - Não superior a 165 cm .............................................................  m2

5208.12.19 - - - - Superior a 165 cm ....................................................................  m2

 - - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 130 g/m2, de largura:  
5208.12.96 - - - - Não superior a 165 cm .............................................................  m2

5208.12.99 - - - - Superior a 165 cm ....................................................................  m2

5208.13.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5208.19.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Branqueados:  
5208.21 - - Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2:  
5208.21.10 - - - Gaze para pensos ......................................................................  m2

5208.21.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5208.22 - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100g/m2:  
 - - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2, mas não 

superior a 130 g/m2, de largura: 
5208.22.16 - - - - Não superior a 165 cm .............................................................  m2

5208.22.19 - - - - Superior a 165 cm ....................................................................  m2

 - - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 130 g/m2, de largura: 
5208.22.96 - - - - Não superior a 165 cm .............................................................  m2

5208.22.99 - - - - Superior a 165 cm ....................................................................  m2

5208.23.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5208.29.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Tintos:  
5208.31.00 - - Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 ........  m2

5208.32 - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2:  
 - - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2, mas não 

superior a 130 g/m2, de largura: 
5208.32.16 - - - - Não superior a 165 cm .............................................................  m2

5208.32.19 - - - - Superior a 165 cm ....................................................................  m2

 - - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 130 g/m2, de largura: 
5208.32.96 - - - - Não superior a 165 cm .............................................................  m2

5208.32.99 - - - - Superior a 165 cm ....................................................................  m2

5208.33.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5208.39.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - De fios de diversas cores:  
5208.41.00 - - Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 ........  m2

5208.42.00 - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 ...............  m2

5208.43.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior 4 .....................................................  m2

5208.49.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Estampados:  
5208.51.00 - - Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 ........  m2

5208.52.00 - - Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 ............... m2  
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5208.59 - - Outros tecidos:
5208.59.10 - - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 

textura não seja superior a 4 ......................................................  m2  

5208.59.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5209 Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85%, em 
peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2:  

 - Crus:  
5209.11.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5209.12.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5209.19.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Branqueados:  
5209.21.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5209.22.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5209.29.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Tintos:  
5209.31.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5209.32.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 .....................................................  m2

5209.39.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - De fios de diversas cores:  
5209.41.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5209.42.00 - - Tecidos denominados "denim" ................................................  m2

5209.43.00 - - Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, 
cuja relação de textura não seja superior a 4 .......................  m2

5209.49.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Estampados:  
5209.51.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5209.52.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5209.59.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5210 Tecidos de algodão que contenham menos de 85%, em peso, 
de algodão, combinados, principal ou unicamente, com 
fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200 
g/m2:  

 - Crus:  
5210.11.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2   
5210.19.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Branqueados:  
5210.21.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2  
5210.29.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Tintos:  
5210.31.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2   
5210.32.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 

textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5210.39.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - De fios de diversas cores:  
5210.41.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5210.49.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Estampados:  
5210.51.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5210.59.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5211 Tecidos de algodão que contenham menos de 85%, em peso, 
de algodão, combinados, principal ou unicamente, com 
fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200 g/m2:  
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- Crus:  
5211.11.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5211.12.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5211.19.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5211.20.00 - Branqueados ................................................................................  m2

 - Tintos:  
5211.31.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5211.32.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5211.39.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - De fios de diversas cores:  
5211.41.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5211.42.00 - - Tecidos denominados "denim" ................................................  m2

5211.43.00 - - Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, 
cuja relação de textura não seja superior a 4 .......................  m2

5211.49 - - Outros tecidos:  
5211.49.10 - - - Tecidos Jacquard .......................................................................  m2

5211.49.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Estampados:  
5211.51.00 - - Em ponto de tafetá ....................................................................  m2

5211.52.00 - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 
textura não seja superior a 4 ..................................................  m2

5211.59.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5212 Outros tecidos de algodão:  

 - Com peso não superior a 200g/m2:  
5212.11 - - Crus:  
5212.11.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.11.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.12 - - Branqueados:  
5212.12.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.12.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.13 - - Tintos:  
5212.13.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.13.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.14 - - De fios de diversas cores:  
5212.14.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.14.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.15 - - Estampados:  
5212.15.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.15.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

 - Com peso superior a 200 g/m2:  
5212.21 - - Crus:  
5212.21.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.21.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.22 - - Branqueados:  
5212.22.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.22.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.23 - - Tintos:  
5212.23.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.23.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.24 - - De fios de diversas cores:  
5212.24.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.24.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2

5212.25 - - Estampados:  
5212.25.10 - - - Combinados, principal ou unicamente, com linho .....................  m2

5212.25.90 - - - Combinados de outro modo .......................................................  m2
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CAPÍTULO 53 

OUTRAS FIBRAS TÊXTEIS VEGETAIS; FIOS DE PAPEL E TECIDOS DE FIOS 
DE PAPEL 

Nota complementar 

1. A.  Para a aplicação das subposições 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, são considerados como 
“acondicionados para venda a retalho”, salvo as exceções feitas na letra B seguinte, os fios 
(simples, retorcidos ou retorcidos múltiplos) que se apresentem:  

  a)  Em cartões, bobinas, tubos e suportes semelhantes, em bolas ou novelos, com o peso máximo 
(incluindo o suporte) de 200 g;  

  b)  Em meadas com o peso máximo de 125 g;  

  c)  Em meadas subdivididas em meadas menores por um ou mais fios divisores que as tornam 
independentes umas das outras, apresentando um peso uniforme não superior a 125 g. 

 B.  As disposições contidas na letra A não se aplicam:  

  a)  Aos fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, crus em meadas;  

  b)  Aos fios retorcidos múltiplos apresentados:  

   1. Em meadas dobadas em cruz;  

   2. Em suporte ou outro acondicionamento que implique o seu emprego na indústria têxtil (por 
exemplo, em bobinas de torcedores, canelas, canelas cónicas ou cones, ou apresentados 
em casulos para teares de bordar). 
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5301  Linho em bruto ou trabalhado, mas não fiado; estopas e 
desperdícios de linho (incluindo os desperdícios de fios e os 
fiapos):  

5301.10.00  - Linho em bruto ou macerado .....................................................  -  
 - Linho quebrado, espadelado, penteado ou trabalhado de outra 

forma, mas não fiado:  
5301.21.00  - - Quebrado ou espadelado ..........................................................  -  
5301.29.00  - - Outro ...........................................................................................  -  
5301.30.00  - Estopas e desperdícios de linho................................................  -   

5302  Cânhamo (Cannabis sativa L.), em bruto ou trabalhado, mas 
não fiado; estopas e desperdícios de cânhamo (incluindo os 
desperdícios de fios e os fiapos):  

5302.10.00  - Cânhamo em bruto ou macerado ..............................................  -  
5302.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

5303  Juta e outras fibras têxteis liberianas (exceto linho, cânhamo 
e rami), em bruto ou trabalhadas, mas não fiadas; estopas e 
desperdícios destas fibras (incluindo os desperdícios de fios 
e os fiapos):  

5303.10.00  - Juta e outras fibras têxteis liberianas, em bruto ou 
maceradas ...................................................................................  -  

5303.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
5305.00.00  Cairo (fibras de coco), abacá (cânhamo- de- Manila ou Musa 

textilis Nee), rami e outras fibras têxteis vegetais não 
especificadas nem compreendidas noutras posições, em 
bruto ou trabalhados, mas não fiados; estopas e 
desperdícios destas fibras (incluindo os desperdícios de fios 
e os fiapos) ....................................................................................  -  

5306  Fios de linho:  

5306.10  - Simples:  
- - Não acondicionados para venda a retalho:  

5306.10.10 - - - Com 833,3 decitex ou mais (número métrico não superior a 
12) ..............................................................................................  - 

5306.10.30 - - - Com menos de 833,3 decitex, mas não menos de 277,8 
decitex (número métrico superior a 12, mas não superior a 36)  - 

5306.10.50  - - - Com menos de 277,8 decitex (número métrico superior a 36)   -  
5306.10.90  - - Acondicionados para venda a retalho..........................................  -  
5306.20  - Retorcidos ou retorcidos múltiplos:  
5306.20.10 - - Não acondicionados para venda a retalho ..................................  - 
5306.20.90  - - Acondicionados para venda a retalho..........................................  -  

5307  Fios de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 
53.03:  

5307.10.00  - Simples .........................................................................................  -   
5307.20.00 - Retorcidos ou retorcidos múltiplos ................................................  -  

5308  Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel:  

5308.10.00  - Fios de cairo (fios de fibras de coco) ........................................  -  
5308.20  - Fios de cânhamo:  
5308.20.10  - - Não acondicionados para venda a retalho ..................................  -  
5308.20.90  - - Acondicionados para venda a retalho..........................................  -  
5308.90  - Outros:

- - Fios de rami:  
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5308.90.12  - - - De título igual ou superior a 277,8 decitex (número métrico 
não superior a 36) ......................................................................  -  

5308.90.19  - - - De título inferior a 277,8 decitex (número métrico superior a 
36) ..............................................................................................  -  

5308.90.50  - - Fios de papel ...............................................................................  -  
5308.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

5309  Tecidos de linho:  

- Que contenham pelo menos 85%, em peso, de linho:  
5309.11  - - Crus ou branqueados:  
5309.11.10 - - - Crus ............................................................................................  m2

5309.11.90  - - - Branqueados ..............................................................................  m2

5309.19.00  - - Outros .........................................................................................  m2

 - Que contenham menos de 85%, em peso, de linho:  
5309.21.00  - - Crus ou branqueados ................................................................  m2  
5309.29.00  - - Outros .........................................................................................  m2

5310  Tecidos de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da 
posição 5303:  

5310.10  - Crus:  
5310.10.10  - - De largura não superior a 150 cm ...............................................  m2

5310.10.90  - - De largura superior a 150 cm ......................................................  m2

5310.90.00  - Outros ...........................................................................................  m2

5311.00  Tecidos de outras fibras têxteis vegetais; tecidos de fios de 
papel:  

5311.00.10  - Tecidos de rami .............................................................................  m2

5311.00.90  - Outros ............................................................................................  m2





 2014 54/1

CAPÍTULO 54 

FILAMENTOS SINTÉTICOS OU ARTIFICIAIS; LÂMINAS E FORMAS SEMELHANTES DE MATÉRIAS 
TÊXTEIS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS   

Notas 

1. Na Nomenclatura, a expressão “fibras sintéticas ou artificiais” refere- se a fibras descontínuas e 
filamentos de polímeros orgânicos obtidos industrialmente:  

 a)  por polimerização de monómeros orgânicos, para obter polímeros tais como poliamidas, 
poliésteres, poliólefinas ou poliuretanos ou por modificação química de polímeros obtidos por este 
processo (poli(álcool vinílico) obtido por hidrólise do poli(acetato de vinilo), por exemplo);    

 b)  por dissolução ou tratamento químico de polímeros orgânicos naturais (por exemplo, celulose, por 
exemplo), para obter polímeros tais como raiom cuproamoniacal  (cupro) ou raiom viscose, ou por 
modificação química   de polímeros orgânicos naturais (por exemplo, celulose, caseína e outras 
proteínas, ácido algínico) para obter polímeros tais como acetato de celulose ou alginato.    

  Consideram- se como “sintéticas” as fibras definidas na alínea a) e como “artificiais” as definidas 
na alínea b). As lâminas e formas semelhantes das posições 5404 ou 5405 não são consideradas 
como fibras sintéticas ou artificiais.   

  Os termos “sintéticas” e “artificiais”, aplicam- se igualmente, com o mesmo sentido à expressão 
“matérias têxteis”. 

2. As posições 5402 e 5403 não compreendem os cabos de filamentos sintéticos ou artificiais do 
Capítulo 55. 
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5401 Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, 
mesmo acondicionadas para venda a retalho:  

5401.10 - De filamentos sintéticos:  
- - Não acondicionadas para venda a retalho: 
- - - Fios com alma denominados core yarn:

5401.10.12 - - - - Filamentos de poliéster revestidos com fibras de algodão ......  -   
5401.10.14 - - - - Outras .......................................................................................  -   

- - - Outras: 
5401.10.16 - - - - Fios texturizados ......................................................................  -   
5401.10.18 - - - - Outras .......................................................................................  -   
5401.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
5401.20 - De filamentos artificiais:  
5401.20.10 - - Não acondicionadas para venda a retalho ..................................  -  
5401.20.90 - - Acondicionadas para venda a retalho..........................................  -  
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5402 Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), 
não acondicionados para venda a retalho, incluindo os 
monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex:  

 - Fios de alta tenacidade, de nylon ou de outras poliamidas:  
5402.11.00 - - De aramidas................................................................................  -   
5402.19.00 - - Outros .........................................................................................  -   
5402.20.00 - Fios de alta tenacidade, de poliésteres .....................................  -  
 - Fios texturizados:  
5402.31.00 - - De nylon ou de outras poliamidas, de título igual ou 

inferior a 50 tex ou menos por fio simples ............................  -  
5402.32.00 - - De nylon ou de outras poliamidas, de título superior a 50 

tex por fio simples ...................................................................  -  
5402.33.00 - - De poliésteres ............................................................................  -  
5402.34.00 - - De polipropileno ........................................................................  -    
5402.39.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros fios, simples, sem torção ou com torção não superior a 
50 voltas por metro:  

5402.44.00 - - De elastómeros ..........................................................................  -   
5402.45.00 - - Outros, de nylon ou de outras poliamidas ..............................  -   
5402.46.00 - - Outros, de poliésteres, parcialmente orientados ...................  -   
5402.47.00 - - Outros, de poliésteres ...............................................................  -    
5402.48.00 - - Outros, de polipropileno ...........................................................  -   
5402.49.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros fios, simples, com torção superior a 50 voltas por metro:  
5402.51.00 - - De nylon ou de outras poliamidas ...........................................  -  
5402.52.00 - - De poliésteres ............................................................................  -  
5402.59 - - Outros:  
5402.59.10 - - - De polipropileno .........................................................................  -  
5402.59.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros fios, retorcidos ou retorcidos múltiplos:  
5402.61.00 - - De nylon ou de outras poliamidas ...........................................  -  
5402.62.00 - - De poliésteres ............................................................................  -  
5402.69 - - Outros:  
5402.69.10 - - - De polipropileno .........................................................................  -  
5402.69.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

5403 Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), 
não acondicionados para venda a retalho, incluindo os 
monofilamentos artificiais de título inferior a de 67 decitex:  

5403.10.00 - Fios de alta tenacidade, de raiom viscose ................................  -  
- Outros fios, simples:  

5403.31.00 - - De raiom viscose, sem torção ou com torção não superior 
a 120 voltas por metro .............................................................  -  

5403.32.00 - - De raiom viscose, com torção superior a 120 voltas por 
metro .........................................................................................  -  

5403.33.00 - - De acetato de celulose ..............................................................  - 
5403.39.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros fios, retorcidos ou retorcidos múltiplos:  
5403.41.00 - - De raiom viscose .......................................................................  -  
5403.42.00 - - De acetato de celulose ..............................................................  -  
5403.49.00 - - Outros .........................................................................................  -  

5404 Monofilamentos sintéticos, de título superior ou igual a 67 
decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não 
seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por 
exemplo, palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja 
largura aparente não seja superior a 5 mm:  

- Monofilamentos:  
5404.11.00 - - De elastómeros ..........................................................................  -   
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5404.12.00 - - Outros, de polipropileno ...........................................................  -   
5404.19.00 - - Outros .........................................................................................  -    
5404.90 - Outras:  
5404.90.10 - - De polipropileno ...........................................................................  -   
5404.90.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
5405.00.00 Monofilamentos artificiais, de título superior ou igual a 67 

decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não 
seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por 
exemplo, palha artificial) de matérias têxteis artificiais, cuja 
largura aparente não seja superior a 5 mm ................................  -  

5406.00.00 Fios de filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas 
para costurar), acondicionados para venda a retalho...............  -  

5407 Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluindo os 
tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404:  

5407.10.00 - Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de nylon

ou de outras poliamidas ou de poliésteres ..............................  m2

5407.20 - Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas 
semelhantes:  

- - De polietileno ou de polipropileno, de largura:  
5407.20.11 - - - De menos de 3 m .......................................................................  m2

5407.20.19 - - - De 3 m ou mais ..........................................................................  m2

5407.20.90 - - Outros ..........................................................................................  m2

5407.30.00 - "Tecidos" mencionados na Nota 9 da Secção XI .....................  m2

 - Outros tecidos, que contenham pelo menos 85%, em peso, de 
filamentos de nylon ou de outras poliamidas:  

5407.41.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5407.42.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5407.43.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5407.44.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Outros tecidos, que contenham pelo menos 85%, em peso, de 
filamentos de poliéster texturizados:  

5407.51.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5407.52.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5407.53.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5407.54.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Outros tecidos, que contenham pelo menos 85%, em peso, de 
filamentos de poliéster: 

5407.61 - - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de filamentos 
de poliéster não texturizados:

5407.61.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5407.61.30 - - - Tintos .........................................................................................  m2

5407.61.50 - - - De fios de diversas cores ...........................................................  m2

5407.61.90 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5407.69 - - Outros:
5407.69.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5407.69.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Outros tecidos, que contenham pelo menos 85%, em peso, de 
filamentos sintéticos:  

5407.71.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5407.72.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5407.73.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5407.74.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Outros tecidos, que contenham menos de 85%, em peso, de 
filamentos sintéticos, combinados, principal ou unicamente, 
com algodão:  

5407.81.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5407.82.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5407.83.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5407.84.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Outros tecidos:  
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5407.91.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5407.92.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5407.93.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5407.94.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

5408 Tecidos de fios de filamentos artificiais, incluindo os tecidos 
obtidos a partir dos produtos da posição 5405:  

5408.10.00 - Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de raiom 
de viscose ...................................................................................  m2

 - Outros tecidos, que contenham pelo menos 85%, em peso, de 
filamentos ou de lâminas ou formas semelhantes, artificiais:  

5408.21.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5408.22 - - Tintos:  
5408.22.10 - - - De largura superior a 135 cm, mas não superior a 155 cm, em 

ponto de tafetá, sarjado, diagonal ou cetim ...............................  m2

5408.22.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5408.23.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2  
5408.24.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Outros tecidos:  
5408.31.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5408.32.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5408.33.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5408.34.00 - - Estampados ...............................................................................  m2
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CAPÍTULO 55 

FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS DESCONTÍNUAS 

Nota 

1. Na aceção das posições 5501 e 5502 consideram- se como “cabos de filamentos sintéticos ou 
artificiais” os cabos constituídos por um conjunto de filamentos paralelos, de comprimento uniforme e 
igual ao dos cabos, e que satisfaçam às seguintes condições:  

 a)  comprimento do cabo superior a 2 m;  

 b)  torção do cabo inferior a 5 voltas por metro;  

 c)  título unitário dos filamentos inferior a 67 decitex;  

 d)  cabos de filamentos sintéticos apenas: devem ter sido estirados e, por este facto, não poderem ser 
alongados mais de 100% do seu comprimento;  

 e)  título total do cabo superior a 20.000 decitex. 

 Os cabos cujo comprimento não exceda 2 m incluem- se nas posições 5503 ou 5504. 
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5501 Cabos de filamentos sintéticos:  

5501.10.00 - De nylon ou de outras poliamidas .............................................  -  
5501.20.00 - De poliésteres ..............................................................................  -  
5501.30.00 - Acrílicos ou modacrílicos ...........................................................  -  
5501.40.00 - De polipropileno ..........................................................................  -   
5501.90.00 - Outros ...........................................................................................  -   

5502.00 Cabos de filamentos artificiais:  

5502.00.10 - De raiom viscose  ..........................................................................  -  
5502.00.40 -De acetato ......................................................................................  -  
5502.00.80 - Outros ............................................................................................  -  

5503 Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não 
penteadas nem transformadas de outro modo para fiação:  

- De nylon ou de outras poliamidas:
5503.11.00 - - De aramidas:...............................................................................  -  
5503.19.00 - - Outras .........................................................................................  -   
5503.20.00 - De poliésteres ..............................................................................  -  
5503.30.00 - Acrílicas ou modacrílicas ...........................................................  -  
5503.40.00 - De polipropileno ..........................................................................  -  
5503.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  
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5504 Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas 
nem transformadas de outro modo para  fiação:  

5504.10.00 - De raiom viscose .........................................................................  -  
5504.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  

5505 Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluindo os 
desperdícios da penteação, os de fios e os fiapos):  

5505.10 - De fibras sintéticas:  
5505.10.10 - - De nylon ou de outras poliamidas ..............................................  -  
5505.10.30 - - De poliésteres ..............................................................................  -  
5505.10.50 - - Acrílicas ou modacrílicas .............................................................  -  
5505.10.70 - - De polipropileno ...........................................................................  -  
5505.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
5505.20.00 - De fibras artificiais ......................................................................  -  

5506 Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou 
transformadas de outro modo para fiação:  

5506.10.00 - De nylon ou de outras poliamidas .............................................  -  
5506.20.00 - De poliésteres ..............................................................................  -  
5506.30.00 - Acrílicas ou modacrílicas ...........................................................  -  
5506.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  
5507.00.00 Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou 

transformadas de outro modo para fiação .................................  -  

5508 Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais 
descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho:  

5508.10 - De fibras sintéticas descontínuas:  
5508.10.10 - - Não acondicionadas para venda a retalho ..................................  -   
5508.10.90 - - Acondicionadas para venda a retalho..........................................  -  
5508.20 - De fibras artificiais descontínuas:  
5508.20.10 - - Não acondicionadas para venda a retalho ..................................  -  
5508.20.90 - - Acondicionadas para venda a retalho .........................................  -  

5509 Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para 
costurar), não acondicionados para venda a retalho:  

- Que contenham pelo menos 85%, em peso, de fibras 
descontínuas de nylon ou de outras poliamidas:  

5509.11.00 - - Simples .......................................................................................  -  
5509.12.00 - - Retorcidos ou retorcidos múltiplos .........................................  -  

- Que contenham pelo menos 85%, em peso, de fibras 
descontínuas de poliéster:  

5509.21.00 - - Simples .......................................................................................  -   
5509.22.00 - - Retorcidos ou retorcidos múltiplos .........................................  -   

- Que contenham pelo menos 85%, em peso, de fibras 
descontínuas acrílicas ou modacrílicas:  

5509.31.00 - - Simples .......................................................................................  -   
5509.32.00 - - Retorcidos ou retorcidos múltiplos .........................................  -   

- Outros fios, que contenham pelo menos 85%, em peso, de 
fibras sintéticas descontínuas:  

5509.41.00 - - Simples .......................................................................................  -   
5509.42.00 - - Retorcidos ou retorcidos múltiplos .........................................  -   

- Outros fios de fibras descontínuas de poliéster:  
5509.51.00 - - Combinadas, principal ou unicamente, com fibras 

artificiais descontínuas ...........................................................  -  
5509.52.00 - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos 

finos ...........................................................................................  -   
5509.53.00 - - Combinadas, principal ou unicamente, com algodão ...........  -  
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5509.59.00 - - Outros .........................................................................................  -  
- Outros fios de fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas:  

5509.61.00 - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  
finos ...........................................................................................  -   

5509.62.00 - - Combinadas, principal ou unicamente, com algodão ...........  -  
5509.69.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros fios:  
5509.91.00 - - Combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos  

finos ...........................................................................................  -   
5509.92.00 - - Combinados, principal ou unicamente, com algodão ...........  -  
5509.99.00 - - Outros .........................................................................................  -  

5510 Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para 
costurar), não acondicionados para venda a retalho:  

- Que contenham pelo menos 85%, em peso, de fibras artificiais 
descontínuas:  

5510.11.00 - - Simples .......................................................................................  -  
5510.12.00 - - Retorcidos ou retorcidos múltiplos .........................................  -  
5510.20.00 - Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com lã 

ou pelos  finos ............................................................................  -  
5510.30.00 - Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com  

algodão ........................................................................................  -  
5510.90.00 - Outros fios ...................................................................................  -  

5511 Fios de fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas (exceto 
linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho:  

5511.10.00 - De fibras sintéticas descontínuas, que contenham pelo 
menos 85%, em peso, destas fibras .........................................  -  

5511.20.00 - De fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos 
de 85%, em peso, destas fibras .................................................  -  

5511.30.00 - De fibras artificiais descontínuas ..............................................  -  

5512 Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, que contenham 
pelo menos 85%, em peso, destas fibras:  

- Que contenham pelo menos 85%, em peso, de fibras 
descontínuas de poliéster:  

5512.11.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5512.19 - - Outros:  
5512.19.10 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5512.19.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Que contenham pelo menos 85%, em peso de fibras 
descontínuas acrílicas ou modacrílicas:  

5512.21.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5512.29 - - Outros:  
5512.29.10 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5512.29.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Outros:  
5512.91.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5512.99 - - Outros:  
5512.99.10 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5512.99.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5513 Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, que contenham 
menos de 85%, em peso, destas fibras, combinados, 
principal ou unicamente, com algodão, de peso não superior 
a 170 g/m2:  

 - Crus ou branqueados:  
5513.11 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá:  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 55/4 2014

5513.11.20 - - - De largura não superior a 165 cm .............................................  m2

5513.11.90 - - - De largura superior a 165 cm ....................................................  m2

5513.12.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, 
incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja 
superior a 4 ...............................................................................  m2

5513.13.00 - - Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster ..............  m2

5513.19.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Tintos:  
5513.21.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ......  m2   
5513.23 - - Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster:
5513.23.10 - - - Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de 

textura não seja superior a 4 ......................................................  m2

5513.23.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5513.29.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - De fios de diversas cores:  
5513.31.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ......  m2

5513.39.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

 - Estampados:  
5513.41.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ......  m2

5513.49.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5514 Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, que contenham 
menos de 85%, em peso, destas fibras, combinados, 
principal ou unicamente, com algodão, de peso superior a 
170 g/m2:  

 - Crus ou branqueados:  
5514.11.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ......  m2

5514.12.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, 
incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja 
superior a 4 ...............................................................................  m2

5514.19 - - Outros tecidos:
5514.19.10 - - - De fibras descontínuas de poliéster ...........................................  m2

5514.19.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Tintos:  
5514.21.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ......  m2

5514.22.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, 
incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja 
superior a 4 ...............................................................................  m2

5514.23.00 - - Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster ..............  m2

5514.29.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5514.30 - De fios de diversas cores:  
5514.30.10 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ............  m2

5514.30.30 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, 
incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior 
a 4 ..............................................................................................  m2

5514.30.50 - - Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster .....................  m2

5514.30.90 - - Outros tecidos ..............................................................................  m2

 - Estampados:  
5514.41.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá ......  m2

5514.42.00 - - De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, 
incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja 
superior a 4 ...............................................................................  m2

5514.43.00 - - Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster ..............  m2

5514.49.00 - - Outros tecidos ...........................................................................  m2

5515 Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas:  

 - De fibras descontínuas de poliéster:  
5515.11 - - Combinadas, principal ou unicamente, com fibras 

descontínuas de raiom viscose:  
5515.11.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2
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5515.11.30 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5515.11.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5515.12 - - Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos 
sintéticos ou artificiais:  

5515.12.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5515.12.30 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5515.12.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5515.13 - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  
finos:  

- - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  finos, 
cardados:  

5515.13.11 - - - - Crus ou branqueados ...............................................................  m2

5515.13.19 - - - - Outros .......................................................................................  m2

 - - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  finos, 
penteados:  

5515.13.91 - - - - Crus ou branqueados ...............................................................  m2

5515.13.99 - - - - Outros .......................................................................................  m2

5515.19 - - Outros:  
5515.19.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5515.19.30 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5515.19.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - De fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas:  
5515.21 - - Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos 

sintéticos ou artificiais:  
5515.21.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5515.21.30 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5515.21.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5515.22 - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  
finos:  

- - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  finos, 
cardados:  

5515.22.11 - - - - Crus ou branqueados ...............................................................  m2

5515.22.19 - - - - Outros .......................................................................................  m2

 - - - Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos  finos, 
penteados:  

5515.22.91 - - - - Crus ou branqueados ...............................................................  m2

5515.22.99 - - - - Outros .......................................................................................  m2

5515.29.00 - - Outros .........................................................................................  m2

 - Outros tecidos:  
5515.91 - - Combinados, principal ou unicamente, com filamentos 

sintéticos ou artificiais:  
5515.91.10 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5515.91.30 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5515.91.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5515.99 - - Outros:  
5515.99.20 - - - Crus ou branqueados.................................................................  m2

5515.99.40 - - - Estampados ...............................................................................  m2

5515.99.80 - - - Outros ........................................................................................  m2

5516 Tecidos de fibras artificiais descontínuas:  

 - Que contenham pelo menos 85%, em peso, de fibras artificiais 
descontínuas:  

5516.11.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5516.12.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5516.13.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5516.14.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Que contenham menos de 85%, em peso, de fibras artificiais 
descontínuas, combinadas, principal ou unicamente, com 
filamentos sintéticos ou artificiais:  

5516.21.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5516.22.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5516.23 - - De fios de diversas cores:  
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5516.23.10 - - - Tecidos Jacquard de largura de 140 cm ou mais (pano para 
colchões)  ...................................................................................  m2

5516.23.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5516.24.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Que contenham menos de 85%, em peso, de fibras artificiais 
descontínuas, combinadas, principal ou unicamente, com lã ou 
pelos  finos:  

5516.31.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5516.32.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5516.33.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5516.34.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Que contenham menos de 85%, em peso, de fibras artificiais 
descontínuas, combinadas, principal ou unicamente, com 
algodão:  

5516.41.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5516.42.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5516.43.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5516.44.00 - - Estampados ...............................................................................  m2

 - Outros:  
5516.91.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  m2

5516.92.00 - - Tintos ..........................................................................................  m2

5516.93.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  m2

5516.94.00 - - Estampados ...............................................................................  m2
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CAPÍTULO 56 

PASTAS (OUATES), FELTROS E FALSOS TECIDOS;  FIOS ESPECIAIS;  
CORDÉIS, CORDAS E CABOS;  ARTIGOS DE CORDOARIA 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de substâncias 
ou preparações (por exemplo, perfumes ou cosméticos do Capítulo 33, sabões ou detergentes da 
posição 3401, pomadas, cremes, encáusticas, preparações para dar brilho, etc. ou preparações 
semelhantes, da posição 3405, amaciadores de têxteis da posição 3809), desde que essas 
matérias têxteis sirvam unicamente de suporte;  

 b)  os produtos têxteis da posição 5811;  

 c)  os abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados em suporte de feltro ou de falsos 
tecidos (posição 6805);  

 d)  a mica aglomerada ou reconstituída, em suporte de feltro ou de falsos tecidos (posição 6814);  

 e)  as folhas e tiras delgadas de metal, fixadas em suporte de feltro ou de falsos tecidos (geralmente 
Secções XIV ou XV). ou 

 (f)  os pensos e tampões higiénicos, fraldas para bebés e artigos semelhantes da posição 9619.  

2. O termo “feltro” abrange o feltro agulhado, bem como os produtos constituídos por uma manta de 
fibras têxteis cuja coesão tenha sido reforçada por um processo de costura por entrelaçamento 
(couture- tricotage), utilizando- se as fibras da própria manta. 

3. As posições 5602 e 5603 compreendem respetivamente os feltros e os falsos tecidos, impregnados, 
revestidos, recobertos ou estratificados com plástico ou com borracha, qualquer que seja a sua 
natureza (compacta ou alveolar). 

 A posição 5603 abrange também os falsos tecidos que contenham plástico ou borracha como 
aglutinante. 

 As posições 5602 e 5603 não compreendem, todavia:  

 a)  os feltros impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plástico ou com borracha, que 
contenham, em peso, 50% ou menos de matérias têxteis, bem como os feltros completamente 
imersos em plástico ou em borracha (Capítulos 39 ou 40);  

 b)  os falsos tecidos completamente imersos em plástico ou em borracha, ou totalmente revestidos ou 
recobertos em ambas as faces por estas matérias, desde que o revestimento ou recobrimento 
sejam percetíveis a vista desarmada, não se levando em conta qualquer mudança de cor 
decorrente destas operações (Capítulos 39 ou 40);  
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 c)  as folhas, chapas ou tiras, de plástico alveolar ou de borracha alveolar, combinadas com feltro ou 
falso tecido, nas quais a matéria têxtil apenas sirva de reforço (Capítulos 39 ou 40). 

4. A posição 5604 não compreende os fios têxteis nem as lâminas e formas semelhantes, das posições 
5404 ou 5405, cuja impregnação, revestimento ou recobrimento não sejam percetíveis a vista 
desarmada (geralmente, Capítulos 50 a 55);  para aplicação destas disposições não se levam em 
conta as mudanças de cor decorrentes destas operações. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

5601  Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos destas pastas 
(ouates);  fibras têxteis de comprimento não superior a 5 mm 
(tontisses), nós e borbotos de matérias têxteis:  

- Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos destas pastas 
(ouates):  

5601.21  - - De algodão:  
5601.21.10 - - - Hidrófilo ......................................................................................  -  
5601.21.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
5601.22  - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
5601.22.10 - - - Rolos de diâmetro não superior a 8 mm ....................................  -  
5601.22.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
5601.29.00 - - Outros .........................................................................................  -  
5601.30.00 - Tontisses, nós e borbotos, de matérias têxteis .......................  -  

5602  Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou 
estratificados:  

5602.10 - Feltros agulhados e artefactos obtidos por costura por 
entrelaçamento (cousus- tricotés):  

- - Não impregnados, nem revestidos, nem recobertos, nem 
estratificados:  

- - - Feltros agulhados:  
5602.10.11  - - - - De juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 

53.03 ........................................................................................  - 
5602.10.19  - - - - De outras matérias têxteis .......................................................  - 

- - - Artefactos obtidos por costura por entrelaçamento (cousus-
tricotés):  

5602.10.31  - - - - De lã ou pelos finos ..................................................................  - 
5602.10.38  - - - - De outras matérias têxteis .......................................................  -  
5602.10.90 - - Impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados ...............  - 

- Outros feltros, não impregnados, nem revestidos, nem 
recobertos, nem estratificados:  

5602.21.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  - 
5602.29.00 - - De outras matérias têxteis: .......................................................  -  
5602.90.00 - Outros ...........................................................................................  - 

5603 Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos 
ou estratificados: 

- De filamentos sintéticos ou artificiais: 
5603.11 - - De peso não superior a 25 g/m2:
5603.11.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.11.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
5603.12 - - De peso superior a 25 g/m2, mas não superior  a 70 g/m2:
5603.12.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.12.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
5603.13 - - De peso superior a 70 g/m2, mas não superior a 150 g/m2:
5603.13.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.13.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
5603.14 - - De peso superior a 150 g/m2:
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5603.14.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.14.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

- Outros: 
5603.91 - - De peso não superior a 25 g/m2:
5603.91.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.91.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
5603.92 - - De peso superior a 25 g/m2, mas não superior a 70 g/m2:
5603.92.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.92.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
5603.93 - - De peso superior a 70 g/m2 mas não superior a 150 g/m2:
5603.93.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.93.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
5603.94 - - De peso superior a 150 g/m2:
5603.94.10 - - - Revestidos ou recobertos ..........................................................  - 
5603.94.90 - - - Outros ........................................................................................  - 

5604 Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis;  fios 
têxteis, lâminas e formas semelhantes das posições 54.04 ou 
54.05, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados 
de borracha ou de plástico:  

5604.10.00 - Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis ..................  -  
5604.90 - Outros:
5604.90.10 - - Fios de alta tenacidade, de poliésteres, de nylon ou de outras 

poliamidas, ou de raiom viscose, impregnados ou revestidos ...  -   
5604.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -   
5605.00.00 Fios metálicos e fios metalizados, mesmo revestidos por 

enrolamento, constituídos por fios têxteis, lâminas ou 
formas semelhantes das posições 5404 ou 5405, 
combinados com metal sob a forma de fios, de lâminas ou 
de pós, ou recobertos de metal ...................................................  -  

5606.00 Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas 
semelhantes das posições 5404 ou 5405, revestidas por 
enrolamento, exceto os da posição 5605 e os fios de crina 
revestidos por enrolamento; fios de froco (chenille); fios 
denominados de cadeia (chaînette):  

5606.00.10 - Fios denominados de cadeia (chaînette) .....................................  -  
- Outros:  

5606.00.91 - - Fios revestidos por enrolamento .................................................  -  
5606.00.99 - - Outros ..........................................................................................  -  

5607 Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo 
impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de 
borracha ou de plástico:  

- De sisal ou de outras fibras têxteis do género Agave:  
5607.21.00 - - Cordéis para atadeiras ou enfardadeiras ................................  -  
5607.29.00 - - Outros .........................................................................................  -   

- De polietileno ou de polipropileno:  
5607.41.00 - - Cordéis para atadeiras ou enfardadeiras ................................  -  
5607.49 - - Outros:  

- - - Com mais de 50 000 decitex:  
5607.49.11 - - - - Entrançados .............................................................................  -  
5607.49.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
5607.49.90 - - - Com 50 000 decitex ou menos ..................................................  -  
5607.50 - De outras fibras sintéticas:  

- - De nylon ou de outras poliamidas ou de poliésteres:  
- - - Com mais de 50 000 decitex:  

5607.50.11 - - - - Entrançados .............................................................................  -  
5607.50.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
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5607.50.30 - - - Com 50 000 decitex ou menos ..................................................  -  
5607.50.90 - - De outras fibras sintéticas ...........................................................  -  
5607.90 - Outros:
5607.90.20 - - De abacá (cânhamo de Manila ou Musa textilis Nee ) ou de 

outras fibras (de folhas) duras; de juta ou de outras fibras 
têxteis liberianas da posição 5303 .............................................  -    

5607.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

5608 Redes de malhas com nós, em panos ou em peca, obtidas a 
partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confecionadas 
para a pesca e outras redes confecionadas, de matérias 
têxteis:  

- De matérias têxteis sintéticas ou artificiais:  
5608.11 - - Redes confecionadas para a pesca:  
5608.11.20 - - - De cordéis, cordas ou cabos .....................................................  -   
5608.11.80 - - - Outras ........................................................................................  -   
5608.19 - - Outras:  

- - - Redes confecionadas:  
- - - - De nylon ou de outras poliamidas:  

5608.19.11 - - - - - De cordéis, cordas ou cabos ..................................................  -  
5608.19.19 - - - - - Outras .....................................................................................  -  
5608.19.30 - - - - Outras .......................................................................................  - 
5608.19.90 - - - Outras ........................................................................................  - 
5608.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  
5609.00.00 Artigos de fios, lâminas ou formas semelhantes das 

posições 5404 ou 5405, cordéis, cordas ou cabos, não 
especificados nem compreendidos noutras posições .............  -  
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CAPÍTULO 57 

TAPETES E OUTROS REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS, DE MATÉRIAS 
TÊXTEIS 

Notas 

1. No presente Capítulo, entende- se por “tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias 
têxteis”, qualquer revestimento cuja superfície de matéria têxtil seja a face exposta quando aplicado. 
Consideram- se igualmente abrangidos os artefactos que apresentem as características dos 
revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, mas que são utilizados para outros fins. 

2. O presente Capítulo não abrange as mantas espessas que se interpõem entre o pavimento e os 
tapetes. 

Nota complementar

1. Para aplicação do máximo de cobrança fixado para os tapetes da subposição 5701 10 90, a superfície 
tributável não inclui as pontas, as ourelas nem as franjas. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

5701 Tapetes de matérias têxteis, de pontos nodados ou 
enrolados, mesmo confecionados:  

5701.10 - De lã ou de pelos finos:  
5701.10.10 - - Que contenham, em peso, no total, mais de 10% de seda ou 

de borra de seda ........................................................................  m2

5701.10.90 - - Outros ..........................................................................................  m2  

5701.90 - De outras matérias têxteis:  
5701.90.10 - - De seda, de borra de seda, de fibras sintéticas, de fios da 

posição 5605 ou de matérias têxteis com fios de metal 
incorporados .................................................................................  m2

5701.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  m2

5702 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de 
matérias têxteis, tecidos, exceto os tufados e os flocados, 
mesmo confecionados, incluindo os tapetes denominados 
Kelim ou Kilim, Schumacks ou Soumak, Karamanie e tapetes 
semelhantes tecidos à mão:  

5702.10.00 - Tapetes denominados Kelim ou Kilim, Schumacks ou 
Soumak, Karamanie e tapetes semelhantes tecidos à mão ...  m2

5702.20.00 - Revestimentos para pavimentos (pisos), de cairo (fibras de 
coco) ............................................................................................  m2

 - Outros, aveludados, não confecionados:  
5702.31 - - De lã ou de pelos finos: 
5702.31.10 - - - Tapetes Axminster .....................................................................  m2  

5702.31.80 - - - Outros ........................................................................................  m2  

5702.32 - - De matérias têxteis sintéticas ou artificiais: 
5702.32.10 - - - Tapetes Axminster .....................................................................  m2  

5702.32.90 - - - Outros ........................................................................................  m2  

5702.39.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  m2  
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- Outros, aveludados, confecionados:  
5702.41 - - De lã ou de pelos finos:
5702.41.10 - - - Tapetes Axminster .....................................................................  m2

5702.41.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5702.42 - - De matérias têxteis sintéticas ou artificiais:
5702.42.10 - - - Tapetes Axminster .....................................................................  m2

5702.42.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

5702.49.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  m2  

5702.50 - Outros, não aveludados, não confecionados:  
5702.50.10 - - De lã ou de pelos finos ................................................................  m2

- - De matérias têxteis sintéticas ou artificiais: 
5702.50.31 - - - De polipropileno .........................................................................  m2   

5702.50.39 - - - Outras ........................................................................................  m2  

5702.50.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  m2

 - Outros, não aveludados, confecionados:  
5702.91.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  m2

5702.92 - - De matérias têxteis sintéticas ou artificiais: 
5702.92.10 - - - De polipropileno .........................................................................  m2  

5702.92.90 - - - Outras ........................................................................................  m2  

5702.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  m2

5703 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de 
matérias têxteis, tufados, mesmo confecionados:  

5703.10.00 - De lã ou de pelos finos ...............................................................  m2

5703.20 - De "nylon" ou de outras poliamidas: 
- - Estampados:  

5703.20.12 - - - "Ladrilhos" de superfície não superior a 1 m2 ............................  m2

5703.20.18 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - - Outros:  
5703.20.92 - - - "Ladrilhos" de superfície não superior a 1 m2 ............................  m2

5703.20.98 - - - Outros ........................................................................................  m2

5703.30 - De outras matérias têxteis sintéticas ou de matérias têxteis 
artificiais:  

- - De polipropileno:  
5703.30.12 - - - "Ladrilhos" de superfície não superior a 1 m2 ............................  m2

5703.30.18 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - - Outros:  
5703.30.82 - - - "Ladrilhos" de superfície não superior a 1 m2 ............................  m2

5703.30.88 - - - Outros ........................................................................................  m2  

5703.90 - De outras matérias têxteis:
5703.90.20 - - "Ladrilhos" de superfície não superior a 1m2 ...............................  m2

5703.90.80 - - Outros ..........................................................................................  m2  

5704 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de 
feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo 
confecionados:  

5704.10.00 - "Ladrilhos" de superfície não superior a 0,3 m2 ......................  m2

5704.90.00 - Outros ...........................................................................................  m2

5705.00 Outros tapetes e revestimentos para pavimentos (pisos), de 
matérias têxteis, mesmo confecionados:  

5705.00.30 - De matérias têxteis sintéticas ou artificiais ....................................  m2  
5705.00.80 - De outras matérias têxteis .............................................................  m2
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CAPÍTULO 58 

TECIDOS ESPECIAIS; TECIDOS TUFADOS; RENDAS; TAPEÇARIAS;  
PASSAMANARIAS; BORDADOS 

Notas 

1. Não se incluem no presente Capítulo os tecidos especificados na Nota 1 do Capítulo 59, 
impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, nem outros artefactos do Capítulo 59. 

2. A posição 5801 abrange também os veludos e pelúcias obtidos por trama, ainda não cortados, que 
não apresentem felpas ou pelos nem anéis (boucles) à superfície. 

3. Entende- se por “tecidos em ponto de gaze”, na aceção da posição 5803, os tecidos cuja urdidura seja 
formada, no todo ou em parte, por fios fixos (fios retilíneos) e por fios móveis (fios de volta), fazendo 
estes últimos com os fios fixos, uma meia volta, uma volta completa ou mais de uma volta, de modo a 
formar um anel que prenda a trama. 

4. Não são abrangidas pela posição 5804 as redes com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de 
cordéis, cordas ou cabos, da posição 5608. 

5. Consideram- se “fitas” na aceção da posição 5806:  

 a)  os tecidos com urdidura e trama (incluindo os veludos), em tiras de largura não superior a 30 cm, 
com ourelas verdadeiras e as tiras de largura não superior a 30 cm, provenientes do corte de 
tecidos e providas de falsas ourelas tecidas, coladas ou obtidas de outro modo;  

 b)  os tecidos tubulares com urdidura e trama, cuja largura, quando achatados, não exceda 30 cm;  

 c)  os tecidos cortados em viés com orlas dobradas, de largura não superior a 30 cm, quando 
desdobradas. 

 As fitas com franjas obtidas por tecelagem classificam- se na posição 5808. 

6. O termo “bordados” da posição 58.10 abrange também as aplicações por costura de lantejoulas, 
contas ou de ornamentos de matérias têxteis ou outras, sobre fundo visível de matérias têxteis, bem 
como os artefactos confecionados com fios para bordar, de metal ou de fibras de vidro. Excluem- se 
da posição 5810 as tapeçarias feitas com agulha (posição 5805). 

7. Além dos produtos da posição 5809, estão igualmente incluindo as posições do presente Capítulo os 
artefactos confecionados com fios de metal e dos tipos utilizados em vestuário, para guarnição de 
interiores ou usos semelhantes. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

5801 Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (chenille), 
exceto os artefactos das posições 5802 ou 5806: 

5801.10.00  - De lã ou de pelos finos ...............................................................  m2

 - De algodão:  
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5801.21.00  - - Veludos e pelúcias obtidos por trama, não cortados ............  m2

5801.22.00  - - Veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, canelados 
(côtelés)  ...................................................................................  m2

5801.23.00 - - Outros veludos e pelúcias obtidos por trama ........................  m2

5801.26.00  - - Tecidos de froco (chenille) .......................................................  m2

5801.27.00  - - Veludos e pelúcias obtidos por urdidura ................................  m2

 - De fibras sintéticas ou artificiais:  
5801.31.00  - - Veludos e pelúcias obtidos por trama, não cortados ............  m2

5801.32.00  - - Veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, canelados 
(côtelés)  ...................................................................................  m2

5801.33.00  - - Outros veludos e pelúcias obtidos por trama ........................  m2

5801.36.00  - - Tecidos de froco (chenille)  ......................................................  m2

5801.37.00  - - Veludos e pelúcias obtidos por urdidura ................................  m2

5801.90  - De outras matérias têxteis: 
5801.90.10  - - De linho ........................................................................................  m2

5801.90.90  - - Outros ..........................................................................................  m2

5802  Tecidos turcos exceto os artefactos da posição 5806; 
tecidos tufados, exceto os artefactos da posição 5703:  

- Tecidos turcos, de algodão:  
5802.11.00  - - Crus .............................................................................................  m2

5802.19.00  - - Outros .........................................................................................  m2

5802.20.00  - Tecidos turcos, de outras matérias têxteis ..............................  m2

5802.30.00  - Tecidos tufados ...........................................................................  m2

5803.00  Tecidos em ponto de gaze, exceto os artefactos da posição 
5806:  

5803.00.10  - De algodão ....................................................................................  m2

5803.00.30  - De seda ou de desperdícios de seda ............................................  m2

5803.00.90  - Outros ............................................................................................  m2

5804  Tules, filó e tecidos de malhas com nós; rendas em peça, em 
tiras ou em motivos para aplicar, exceto os produtos das 
posições 6002 a 6006: 

5804.10  - Tules, filó e tecidos de malhas com nós:  
5804.10.10 - - Simples ........................................................................................  -    
5804.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Rendas de fabricação mecânica:  
5804.21  - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
5804.21.10  - - - Com fusos mecânicos ...............................................................  -  
5804.21.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
5804.29  - - De outras matérias têxteis:  
5804.29.10  - - - Com fusos mecânicos ...............................................................  -  
5804.29.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
5804.30.00  - Rendas de fabricação manual ....................................................  -  
5805.00.00  Tapeçarias tecidas a mão (género gobelino, flandres, 

aubusson, beauvais e semelhantes) e tapeçarias feitas à 
agulha (por exemplo, em petit point, ponto de cruz), mesmo 
confecionadas ...............................................................................  -  

5806  Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, 
de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs):  

5806.10.00  - Fitas de veludo, de pelúcias, de tecidos de froco (chenille) 
ou de tecidos turcos...................................................................  -  

5806.20.00  - Outras fitas, que contenham, em peso, 5% ou mais de fios 
de elastómeros ou de fios de borracha ....................................  -  

- Outras fitas:  
5806.31.00  - - De algodão .................................................................................  -  
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5806.32  - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
5806.32.10  - - - Com ourelas verdadeiras ...........................................................  -  
5806.32.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
5806.39.00  - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  
5806.40.00  - Fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados 

(bolducs)  .....................................................................................  -  

5807  Etiquetas, emblemas e artefactos semelhantes de matérias 
têxteis, em peça, em fitas ou recortados em forma própria, 
não bordados:  

5807.10  - Tecidos:  
5807.10.10  - - Com inscrições ou motivos obtidos por tecelagem .....................  -  
5807.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
5807.90  - Outros:  
5807.90.10  - - De feltro ou de falsos tecidos ......................................................  -  
5807.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

5808  Tranças em peça; artigos de passamanaria e artigos 
ornamentais análogos, em peça, não bordados, exceto de 
malha; borlas, pompons e artefactos semelhantes:  

5808.10.00  - Tranças em peça .........................................................................  -  
5808.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
5809.00.00  Tecidos de fios de metal e tecidos de fios metálicos ou de 

fios têxteis metalizados da posição 5605, dos tipos utilizados 
em vestuário, para guarnição de interiores ou usos 
semelhantes, não especificados nem compreendidos 
noutras posições...........................................................................  -  

5810  Bordados em peça, em tiras ou em motivos para aplicar:  

5810.10  - Bordados químicos ou aéreos e bordados com fundo 
recortado:  

5810.10.10  - - De valor superior a 35 Euros por Kg de peso líquido ..................  -  
5810.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Outros bordados:  
5810.91  - - De algodão:  
5810.91.10  - - - De valor superior a 17,50 Euros por Kg de peso líquido ...........  -  
5810.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
5810.92  - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
5810.92.10  - - - De valor superior a 17,50 Euros por Kg de peso líquido ...........  -  
5810.92.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
5810.99  - - De outras matérias têxteis:  
5810.99.10  - - - De valor superior a 17,50 Euros por Kg de peso líquido ...........  -  
5810.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
5811.00.00  Artefactos têxteis acolchoados (matelassês) em peça, 

constituídos por uma ou várias camadas de matérias têxteis 
associadas a uma matéria de enchimento ou estofamento, 
acolchoados por qualquer processo, exceto os bordados da 
posição 5810 ..................................................................................  m2
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CAPÍTULO 59 

TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS OU ESTRATIFICADOS;  
ARTIGOS PARA USOS TÉCNICOS DE MATÉRIAS TÊXTEIS 

Notas 

1. Ressalvadas as disposições em contrário, a designação “Tecidos”, quando utilizada no presente 
Capítulo, compreende os tecidos dos Capítulos 50 a 55 e das posições 5803 e 5806, os entrançados, 
os artefactos de passamanaria e os artefactos ornamentais análogos, em peça, da posição 5808, e os 
tecidos de malha da posição 6002 a 6006.  

2. A posição 5903 compreende:  

 a)  os tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plástico, quaisquer que 
sejam o seu peso por metro quadrado e a natureza do plástico (compacto ou alveolar), com 
exceção:  

  1)  dos tecidos cuja impregnação, revestimento ou recobrimento não sejam percetíveis à vista 
desarmada (geralmente, Capítulo 50 a 55, 58 ou 60), considerando- se irrelevantes as 
mudanças de cor provocadas por estas operações;  

  2)  dos produtos que não possam enrolar- se manualmente, sem se fenderem, num mandril de 7 
mm de diâmetro, a uma temperatura compreendida entre 15oC e 30oC (geralmente, Capítulo 
39);  

  3)  dos produtos em que o tecido esteja, quer inteiramente embebido no plástico, quer totalmente 
revestido ou recoberto, em ambas as faces, desta matéria, desde que o revestimento ou 
recobrimento sejam percetíveis à vista desarmada,  considerando- se irrelevantes as mudanças 
de cor provocadas por estas operações (Capítulo 39);  

  4)  dos tecidos revestidos ou recobertos parcialmente com plástico, que apresentem desenhos 
resultantes desses tratamentos (geralmente, Capítulos 50 a 55, 58 ou 60);  

  5)  das folhas, chapas ou tiras de plástico alveolar, combinadas com tecido, nas quais o tecido 
sirva apenas de reforço (Capítulo 39);  

  6)  dos produtos têxteis da posição 5811;  
  

 b)  os tecidos fabricados com fios, lâminas ou formas semelhantes, impregnados, revestidos, 
recobertos ou embainhados, com plástico, da posição 5604. 

3. Na aceção da posição 5905, consideram- se “revestimentos para paredes, de matérias têxteis”, os 
produtos apresentados em rolos de largura igual ou superior a 45 cm, próprios para a decoração de 
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paredes ou tetos, constituídos por uma superfície têxtil fixada num suporte ou, na falta deste, tendo 
sofrido um tratamento no avesso (impregnação ou revestimento que permita a colagem). 

Todavia, esta posição não compreende os revestimentos para paredes constituídos por tontisses ou por 
poeiras têxteis, fixadas diretamente sobre um suporte de papel (posição 4814) ou sobre um suporte de 
matéria têxtil (geralmente posição 5907). 

4. Consideram- se “tecidos com borracha”, na aceção da posição 5906:  

 a)  os tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com borracha:  

  -  de peso não superior a 1500 g/m2; ou  

  -  de peso superior a 1500 g/m2 e que contenham, em peso, mais de 50% de matérias têxteis;  

 b)  os tecidos fabricados com fios, lâminas ou formas semelhantes, impregnados, revestidos, 
recobertos ou embainhados, com borracha, da posição 5604;  

 c)  as mantas de fios têxteis paralelizados e aglomerados entre si por meio de borracha. Esta posição, 
não compreende, todavia, as chapas, folhas ou tiras de borracha alveolar, combinadas com tecido, 
nas quais o tecido constitua apenas um simples suporte (Capítulo 40) e os produtos têxteis da 
posição 5811.  

5. A posição 5907 não compreende:  

 a)  os tecidos cuja impregnação, revestimento ou recobrimento não sejam percetíveis à vista 
desarmada (geralmente, Capítulos 50 a 55, 58 ou 60), considerando- se irrelevantes as mudanças 
de cor provocadas por estas operações;  

 b)  os tecidos pintados (com exclusão das telas pintadas para cenários teatrais, para fundos de 
estúdio ou para usos análogos);  

 c)  os tecidos parcialmente recobertos de tontisses, de pó de cortiça ou de produtos análogos, que 
apresentem desenhos resultantes desses tratamentos; todavia, as imitações de veludos 
classificam- se nesta posição;  

 d)  os tecidos que tenham recebido os preparos normais de acabamento à base de matérias 
amiláceas ou de matérias análogas;  

 e)  as folhas para folheados, de madeira, aplicadas sobre um suporte de tecido (posição 4408);  

 f)  os abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre um suporte de tecido 
(posição 6805);  

 g)  a mica aglomerada ou reconstituída, com suporte de tecido (posição 6814);  

 h)  as folhas e tiras delgadas de metal, com suporte de tecido (geralmente Secções XIV ou XV).  

6. A posição 5910 não compreende:  

 a)  as correias de matérias têxteis com menos de 3 mm de espessura, em peça ou cortadas em 
comprimentos determinados;  

 b)  as correias de tecidos impregnados, revestidos ou recobertos de borracha ou estratificados com 
esta matéria, bem como as fabricadas com fios ou cordéis têxteis impregnados, revestidos, 
recobertos ou embainhados com borracha (posição 4010). 

7. A posição 5911 compreende os seguintes produtos, que se consideram excluídos das outras posições 
da Secção XI:  

 a)  os produtos têxteis em peça, cortados em comprimentos determinados ou simplesmente cortados 
na forma quadrada ou retangular, que a seguir se enumeram limitativamente (com exceção dos 
que tenham a característica de produtos das posições 5908 a 5910):  
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  - os tecidos, feltros ou tecidos forrados de feltro, combinados com uma ou mais camadas de 
borracha, couro ou de outras matérias, dos tipos utilizados na fabricação de guarnições de 
cardas, e produtos análogos para outros usos técnicos, incluindo as fitas de veludo, 
impregnadas de borracha, para o recobrimento de cilindros de teares (“weaving beans”);  

  - as gazes e telas para peneirar;  

  - os tecidos filtrantes e tecidos espessos, compreendendo os de cabelo, dos tipos usados em 
prensas de óleo ou outros usos técnicos análogos;  

  - os tecidos planos, com urdidura ou trama múltiplas, feltrados ou não, mesmo impregnados ou 
revestidos, para usos técnicos;  

  - os tecidos reforçados com metal, dos tipos utilizados para usos técnicos;  

  - os cordões lubrificantes e os entrançados, cordas e outros produtos têxteis semelhantes, para 
vedar, de uso industrial, mesmo impregnados, revestidos ou reforçados com metal;  

 b)  os artefactos têxteis (com exceção dos incluídos nas posições 5908 a 5910) para usos técnicos, 
tais como os tecidos e feltros, sem fim ou com dispositivos de união, dos tipos utilizados nas 
máquinas para fabricação de papel ou máquinas semelhantes (por exemplo: para obtenção de 
pasta de papel ou de fibrocimento), os discos para polir, juntas, anilhas (anéis) e outras partes de 
máquinas ou aparelhos. 
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5901  Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, dos 
tipos utilizados na encadernação, cartonagem ou usos 
semelhantes; telas para decalque e telas transparentes para 
desenho; telas preparadas para pintura; entretelas e tecidos 
rígidos semelhantes, dos tipos utilizados em chapéus e 
artefactos de uso semelhante:  

5901.10.00  - Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, dos 
tipos utilizados na encadernação, cartonagem ou usos 
semelhantes ................................................................................  m2

5901.90.00  - Outros ...........................................................................................  m2

5902  Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta 
tenacidade de nylon ou de outras poliamidas, de poliésteres 
ou de raiom viscose:  

5902.10  - De nylon ou de outras poliamidas:  
5902.10.10  - - Impregnadas de borracha ............................................................  m2

5902.10.90  - - Outras ..........................................................................................  m2

5902.20  - De poliésteres:  
5902.20.10  - - Impregnadas de borracha ............................................................  m2

5902.20.90  - - Outras ..........................................................................................  m2

5902.90  - Outras:  
5902.90.10  - - Impregnadas de borracha ............................................................  m2

5902.90.90  - - Outras ..........................................................................................  m2

5903  Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou 
estratificados, com plástico, exceto os da posição 59.02:  

5903.10  - Com poli(cloreto de vinilo):
5903.10.10  - - Impregnados ................................................................................  m2

5903.10.90  - - Revestidos, recobertos ou estratificados .....................................  m2

5903.20  - Com poliuretano:  
5903.20.10  - - Impregnados ................................................................................  m2

5903.20.90  - - Revestidos, recobertos ou estratificados .....................................  m2
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5903.90  - Outros:  
5903.90.10  - - Impregnados ................................................................................  m2

 - - Revestidos, recobertos ou estratificados:  
5903.90.91  - - - Com derivados da celulose ou de outra matéria plástica, em 

que a matéria têxtil constitui o lado direito .................................  m2

5903.90.99  - - - Outros ........................................................................................  m2

5904  Linóleos, mesmo recortados; revestimentos para 
pavimentos (pisos), constituídos por um induto ou 
recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo 
recortados:  

5904.10.00  - Linóleos ........................................................................................  m2

5904.90.00 - Outros ...........................................................................................  m2

5905.00  Revestimentos para paredes, de matérias têxteis:  

5905.00.10  - Constituídos por fios dispostos paralelamente num suporte.........  - 
 - Outros:  
5905.00.30 - - De linho ........................................................................................  -  
5905.00.50  - - De juta..........................................................................................  - 
5905.00.70  - - De fibras sintéticas ou artificiais ..................................................  - 
5905.00.90  - - Outros ..........................................................................................  - 

5906  Tecidos com borracha, exceto os da posição 5902:  

5906.10.00 - Fitas adesivas de largura não superior a 20 cm ......................  -
 - Outros:  
5906.91.00  - - De malha .....................................................................................  - 
5906.99  - - Outros:  
5906.99.10  - - - Mantas referidas na Nota 4 c) do presente Capítulo .................  - 
5906.99.90  - - - Outros ........................................................................................  - 
5907.00.00 Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas 

pintadas para cenários teatrais, para fundos de estúdio ou 
para usos semelhantes.................................................................  m2

5908.00.00  Mechas de matérias têxteis, tecidas, entrançadas ou 
tricotadas, para candeeiros, fogareiros, isqueiros, velas e 
semelhantes; camisas de incandescência e tecidos tubulares 
tricotados para a sua fabricação, mesmo impregnados ...........  -  

5909.00  Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, 
mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias:  

5909.00.10  - De fibras sintéticas ........................................................................  -  
5909.00.90  - De outras matérias têxteis .............................................................  -  
5910.00.00  Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias 

têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de 
plástico ou estratificadas com plástico ou reforçadas com 
metal ou com outras matérias .....................................................  -  

5911  Produtos e artefactos, de matérias têxteis, para usos 
técnicos, indicados na Nota 7 do presente Capítulo:  

5911.10.00  - Tecidos, feltros e tecidos forrados de feltro, combinados 
com uma ou mais camadas de borracha, couro ou de 
outras matérias, dos tipos utilizados na fabricação de 
guarnições de cardas, e produtos análogos para outros 
usos técnicos, incluindo as fitas de veludo, impregnadas 
de borracha, para recobrimento de cilindros de teares .........  -  

5911.20.00  - Gazes e telas para peneirar, mesmo confecionadas ...............  -  
 - Tecidos e feltros, sem fim ou com dispositivos de união, dos 

tipos utilizados nas máquinas para fabricação de papel ou 
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máquinas semelhantes (para fabricação de pasta de papel ou 
de fibrocimento, por exemplo):  ∗

5911.31  - - De peso inferior a 650 g/m2:  
 - - - De seda, de fibras sintéticas ou artificiais:  
5911.31.11  - - - - Tecidos dos tipos utilizados nas máquinas para fabricação 

de papel (por exemplo, para telas) ..........................................  m2

5911.31.19  - - - - Outros .......................................................................................  - 
5911.31.90  - - - De outras matérias têxteis .........................................................  - 
5911.32  - - De peso igual ou superior a 650 g/m2:  
 - - - De seda, de fibras sintéticas ou artificiais: 
5911.32.11  - - - - Tecidos reforçados com capa, dos tipos utilizados nas 

máquinas para fabricação de papel (por exemplo, feltro 
prensado) ................................................................................  m2

5911.32.19  - - - - Outros .......................................................................................  m2

5911.32.90  - - - De outras matérias têxteis .........................................................  - 
5911.40.00 - Tecidos filtrantes e tecidos espessos, compreendendo os 

de cabelo, dos tipos usados em prensas de óleo ou outros 
usos técnicos análogos .............................................................  -  

5911.90  - Outros:  
5911.90.10  - - De feltro .......................................................................................  -  
5911.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 60 

 TECIDOS DE MALHA 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

  a)  as rendas de croché da posição 5804;  

  b)  as etiquetas, emblemas e artefactos semelhantes, de malha, da posição 5807;  

 c)  os tecidos de malha impregnados, revestidos, recobertos ou  estratificados, do Capítulo 59. 
Todavia, os veludos, pelúcias e os tecidos com anéis, de malha, impregnados, revestidos, 
recobertos ou estratificados, classificam- se na posição 6001. 

2. Este Capítulo compreende igualmente os tecidos de malha fabricados com fios de metal, dos tipos 
utilizados em vestuário, para guarnição de interiores ou usos semelhantes. 

3. Na Nomenclatura, o termo “malha” abrange também os artefactos obtidos por costura por 
entrelaçamento (cousus- tricotés), nos quais as malhas são constituídas por fios têxteis. 
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6001 Veludos e pelúcias (incluindo os tecidos denominados de 
"felpa longa" ou "pelo comprido" e tecidos de anéis), de 
malha:  

6001.10.00 - Tecidos denominados de "felpa longa" ou "pelo comprido" .  -  
 - Tecidos de anéis:  
6001.21.00 - - De algodão .................................................................................  -  
6001.22.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  -  
6001.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  

- Outros:  
6001.91.00 - - De algodão .................................................................................  -  
6001.92.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  -  
6001.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  

6002 Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, que 
contenham, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou 
de fios de borracha, exceto da posição 6001: 

6002.40.00 - Que contenham, em peso, 5% ou mais de fios de 
elastómeros,  mas que não contenham fios de borracha ......  -   

6002.90.00 - Outros ...........................................................................................  -   
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6003 Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, exceto os 
das posições 6001 e 6002:

6003.10.00 - De lã ou de pelos finos ...............................................................  -   
6003.20.00 - De algodão ...................................................................................  -   
6003.30 - De fibras sintéticas:
6003.30.10 - - Rendas Raschel ..........................................................................  -   
6003.30.90 - - Outros ..........................................................................................  -   
6003.40.00 - De fibras artificiais ......................................................................  -   
6003.90.00 - Outros ...........................................................................................  -   

6004 Tecidos de malha de largura superior a 30 cm, que 
contenham, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou 
de fios de borracha, exceto da posição 6001:

6004.10.00 - Que contenham, em peso, 5 % ou mais de fios de 
elastómeros, mas que não contenham fios de borracha .......  -   

6004.90.00 - Outros ...........................................................................................  -   

6005 Tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em 
teares para galões), exceto das posições 6001 a 6004:

- De algodão: 
6005.21.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  -   
6005.22.00 - - Tintos ..........................................................................................  -   
6005.23.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  -   
6005.24.00 - - Estampados ...............................................................................  -   

- De fibras sintéticas: 
6005.31 - - Crus ou branqueados:
6005.31.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6005.31.50 - - - Rendas Raschel, exceto para cortinados e cortinas ..................  -   
6005.31.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
6005.32 - - Tintos:
6005.32.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6005.32.50 - - - Rendas Raschel, exceto para cortinados e cortinas ..................  -   
6005.32.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
6005.33 - - De fios de diversas cores:
6005.33.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6005.33.50 - - - Rendas Raschel, exceto para cortinados e cortinas ..................  -   
6005.33.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
6005.34 - - Estampados:
6005.34.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6005.34.50 - - - Rendas Raschel, exceto para cortinados e cortinas ..................  -   
6005.34.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
  - De fibras artificiais: 
6005.41.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  -   
6005.42.00 - - Tintos ..........................................................................................  -   
6005.43.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  -   
6005.44.00 - - Estampados ...............................................................................  -   
6005.90 - Outros:
6005.90.10 - - De lã ou de pelos finos ................................................................  -   
6005.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -    

6006 Outros tecidos de malha:

6006.10.00 - De lã ou de pelos finos ...............................................................  -   
  - De algodão: 
6006.21.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  -   
6006.22.00 - - Tintos ..........................................................................................  -   
6006.23.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  -   
6006.24.00 - - Estampados ...............................................................................  -   

- De fibras sintéticas: 
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6006.31 - - Crus ou branqueados:
6006.31.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6006.31.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
6006.32 - - Tintos:
6006.32.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6006.32.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
6006.33 - - De fios de diversas cores:
6006.33.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6006.33.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
6006.34 - - Estampados:
6006.34.10 - - - Para cortinados e cortinas .........................................................  -   
6006.34.90 - - - Outros ........................................................................................  -   

- De fibras artificiais: 
6006.41.00 - - Crus ou branqueados ................................................................  -  
6006.42.00 - - Tintos ..........................................................................................  -   
6006.43.00 - - De fios de diversas cores .........................................................  -   
6006.44.00 - - Estampados ...............................................................................  -   
6006.90.00 - Outros ...........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 61 

VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS, DE MALHA 

Notas 

1. O presente Capítulo compreende apenas os artefactos de malha, confecionados. 

2. Este Capítulo não compreende:  

 a)  os artefactos da posição 6212;  

 b)  os artefactos usados da posição 6309;  

 c)  os aparelhos ortopédicos, tais como fundas para hérnias e cintas médico- cirúrgicas (posição 
9021). 

3. Na aceção das posições 6103 e 6104:  

 a)  entendem- se por “fatos” e “fatos de saia- casaco” os conjuntos de duas ou três peças de vestuário, 
confecionados, na sua face exterior, com o mesmo tecido, formados por:  

  -  um casaco concebido para cobrir a parte superior do corpo, cuja face exterior, à exceção das 
mangas, seja constituída por quatro panos ou mais, podendo ser acompanhado de um colete 
cuja parte da frente seja confecionada com o mesmo tecido que o da face exterior dos outros 
componentes do conjunto e cuja parte de trás seja confecionada com o mesmo tecido que o do 
forro do casaco; 

  -  uma peça concebida para cobrir a parte inferior do corpo, podendo ser uma calça, uma calça 
curta, um calção (short) (exceto de banho),  uma saia ou saia calça, sem alças nem peitilho. 

  Todos os componentes de um fato ou de um fato de saia- casaco devem ser de um tecido com a 
mesma estrutura, a mesma cor e a mesma composição; devem, além disso, ser do mesmo estilo 
e de tamanhos correspondentes ou compatíveis. Todavia, esses componentes podem apresentar 
um debrum (fita de tecido cosida (costurada) na costura), de um tecido diferente. Se várias peças 
diferentes, destinadas à parte inferior do corpo, se apresentarem simultaneamente, por exemplo, 
uma calça e um calção (short) ou duas calças, ou ainda uma saia ou saia-calça e uma calça, 
considerar-se-ão a calça ou apenas uma destas, no caso dos fatos, e a saia ou saia-calça, no caso 
dos fatos de saia-casaco, como partes inferiores do conjunto, devendo os demais elementos ser 
classificados separadamente. 

    
  O termo “fatos” abrange igualmente os trajes de cerimónia ou de noite a seguir mencionados, 

mesmo que não se encontrem satisfeitas todas as condições precedentes:  

  -  o fraque, que apresenta abas arredondadas e bastante compridas atrás, combinando com uma 
calça de listras verticais;  

  -  a casaca, geralmente confecionada com tecido preto, consistindo numa jaqueta relativamente 
curta à frente, que se mantém permanentemente aberta e cujas abas estreitas, abertas sobre os 
quadris, pendem para trás;  
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  -  o Smoking, consistindo num casaco de corte semelhante ao dos casacos (paletós) comuns que, 
podendo ter uma maior abertura no peito, têm a particularidade de apresentar a lapela brilhante, 
de seda ou de tecido que a imite.  

 b)  entende- se por “conjunto” um jogo de peças de vestuário (exceto os artefactos das posições 6107, 
6108 e 6109),  compreendendo várias peças confecionadas com o mesmo tecido, acondicionado 
para venda a retalho e composto de:  

  -  uma peça, concebida para cobrir a parte superior do corpo, admitindo- se a inclusão de um 
pulôver, como segunda peça exterior, no caso de “duas peças” (twin-set) ou de um colete como 
segunda peça, nos outros casos;  

  -  uma ou duas peças diferentes, concebidas para cobrir a parte inferior do corpo, consistindo numa 
calça, uma jardineira, uma calça curta, um calção (short) (exceto de banho),  uma saia ou uma 
saia- calça. 

  Todos os componentes de um “conjunto” devem ter a mesma estrutura, o mesmo estilo, a mesma 
cor e a mesma composição; devem, além disso, ser de tamanhos correspondentes ou 
compatíveis. O termo “conjunto” não abrange os fatos de treino para desporto nem os fatos-
macacos e conjuntos de esqui, da posição 6112. 

4. As posições 6105 e 6106 não compreendem o vestuário que apresente bolsos abaixo da cintura, cós 
retráctil ou outros meios que permitam apertar a parte inferior do vestuário, nem o vestuário que 
apresente, em média, menos de dez malhas por centímetro linear em cada direção, contados numa 
superfície de pelo menos 10 x 10 cm. A posição 6105 não compreende o vestuário sem mangas. 

5. A posição 6109 não compreende o vestuário que apresente cós retráctil, cordão embainhado ou 
outros dispositivos para apertar na base.  

6. Para a interpretação da posição 6111:  

 a)  a expressão “vestuário e seus acessórios para bebés” compreende os artefactos para crianças de 
tenra idade de estatura não superior a 86 cm; 

 b)  os artefactos suscetíveis de inclusão simultânea na posição 6111 e noutras posições do presente 
Capítulo devem ser classificadas na posição 6111. 

7. Na aceção da posição 6112, consideram- se “fatos- macacos e conjuntos de esqui” o vestuário, 
mesmo em jogos que, em face da sua aparência geral e textura, sejam reconhecíveis como 
principalmente destinados a ser usados na prática do esqui (alpino ou de fundo) e que consistam:  

 a)  quer num “fato- macaco de esqui”, isto é, uma só peça de vestuário concebida para cobrir todo o 
corpo; além das mangas e da gola, este artefacto poderá apresentar- se com bolsos ou com alças 
para os pés;  

 b)  quer num “conjunto de esqui”, isto é, um jogo de vestuário compreendendo duas ou três peças, 
acondicionado para venda a retalho, e formado por:  

  -  uma peça de vestuário tipo anoraque, blusão ou semelhante, com fecho de correr, 
eventualmente acompanhada de um colete; e 

  -  uma calça, mesmo de cós acima da cintura, uma calça curta ou uma jardineira. 

  O “conjunto de esqui” pode igualmente ser constituído por um fato- macaco de esqui do tipo acima 
referido e por uma espécie de blusão acolchoado, sem mangas, usado por cima daquele. 

  Todos os componentes de um “conjunto de esqui” devem ser confecionados em tecido com a 
mesma textura, o mesmo padrão e a mesma composição, podendo ser ou não da mesma cor; 
devem ser, além disso, de tamanhos correspondentes ou compatíveis. 

8. O vestuário suscetível de inclusão simultânea na posição 6113 e noutras posições do presente 
Capítulo, exceto a posição 6111, deve ser classificado na posição 6113. 

9. O vestuário do presente Capítulo, que se feche à frente da esquerda para a direita, considera- se 
como vestuário de uso masculino e aquele que se feche à frente da direita para a esquerda, como 
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vestuário de uso feminino. Estas disposições não se aplicam no caso em que o corte do vestuário 
indique claramente que é concebido para um ou outro sexo. 

 O vestuário que não seja reconhecível como vestuário de uso masculino ou como vestuário de uso 
feminino, deve ser classificado como vestuário de uso feminino. 

10.Os artefactos do presente Capítulo podem ser confecionados com fios de metal. 

Notas complementares 

1. Para aplicação da nota 3b) do presente Capítulo, os componentes de um conjunto devem ser 
confecionados inteiramente num só e mesmo tecido sem prejuízo de outras disposições da referida 
nota. 

 Para este efeito: 

 - o tecido utilizado pode ser cru, branqueado, tinto, em fios de diversas cores ou estampado, 
  
 - continua a ser considerado como componente de um “conjunto” o pulôver ou o colete que apresente 

um cós rectráctil, mesmo que o componente destinado a cobrir a parte inferior do corpo não o 
apresente, com a condição de esses cós rectrácteis não serem aplicados, mas obtidos diretamente 
na tricotagem.  

 Não constituem conjuntos, os jogos de peças em que os componentes são confecionados a partir de 
tecidos diferentes, mesmo que esta diferença diga respeito unicamente às suas cores respetivas. 

 Todos os componentes de um conjunto devem estar acondicionados conjuntamente numa só 
entidade para venda a retalho. O acondicionamento individual ou a etiquetagem separada de cada 
componente desta única entidade não influi na classificação como conjunto. 

2. Para aplicação da posição 6109 a expressão “camisolas interiores” compreende o vestuário usado 
diretamente sobre a pele, mesmo de fantasia, sem gola, com ou sem mangas, incluindo o vestuário 
com alças. 

 Este vestuário, destinado a cobrir a parte superior do corpo, apresenta frequentemente várias 
características comuns às T- shirts ou a outros tipos mais tradicionais de camisolas interiores. 

3. As posições 6111 ou 6116 10 20 e 6116 10 80 compreendem: 

As luvas, mitenes e semelhantes, impregnadas, revestidas ou recobertas de borracha ou de plástico, 
que sejam confecionadas, 

 - de tecidos de malha das posições 5903 ou 5906 impregnados, revestidos ou recobertos com 
plástico ou borracha; ou 

 - de tecidos de malha não impregnados, nem revestidos, nem recobertos e em seguida impregnados, 
revestidos ou recobertos de plástico ou de borracha. 

Os Capítulos 39 e 40 compreendem as luvas, mitenes e semelhantes, impregnadas, revestidas ou 
recobertas, de borracha alveolar ou de plástico alveolar, de tecido, de malha, não impregnados, nem 
revestidos nem recobertos e em seguida impregnados, revestidos, recobertos com plástico alveolar 
ou de borracha alveolar desde que estes tecidos, de malha, sirvam apenas de suporte (Nota 2 a) 5) e 
o último parágrafo da Nota 4 do Capítulo 59).  
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6101 Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e 
semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os 
artefactos da posição 6103:  

6101.20 - De algodão:  
6101.20.10 - - Sobretudos, japonas, gabões, capas e semelhantes ..................  p/st   
6101.20.90 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st   
6101.30 - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6101.30.10 - - Sobretudos, japonas, gabões, capas e semelhantes ..................  p/st   
6101.30.90 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st   
6101.90 - De outras matérias têxteis: 
6101.90.20 - - Sobretudos, japonas, gabões, capas e semelhantes ..................  p/st
6101.90.80 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st

6102 Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e 
semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os 
artefactos da posição 6104:  

6102.10 - De lã ou de pelos finos:  
6102.10.10 - - Casacos compridos, capas e semelhantes .................................  p/st   
6102.10.90 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st   
6102.20 - De algodão: 
6102.20.10 - - Casacos compridos, capas e semelhantes .................................  p/st   
6102.20.90 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st   
6102.30 - De fibras sintéticas ou artificiais: 
6102.30.10 - - Casacos compridos, capas e semelhantes .................................  p/st   
6102.30.90 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st   
6102.90 - De outras matérias têxteis: 
6102.90.10 - - Casacos compridos, capas e semelhantes .................................  p/st   
6102.90.90 - - Anoraques, blusões e semelhantes .............................................  p/st   

6103 Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas 
e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso 
masculino:  

6103.10 - Fatos:
6103.10.10 - - De lã ou de pelos finos ................................................................  p/st 
6103.10.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st�

- Conjuntos:  
6103.22.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6103.23.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6103.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Casacos:  
6103.31.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st   
6103.32.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6103.33.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6103.39.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts):  
6103.41.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st  
6103.42.00 - - De algodão .................................................................................  p/st  
6103.43.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st  
6103.49.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st  

6104 Fatos de saia- casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, 
saias- calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções 
(shorts) (exceto de banho),  de malha, de uso feminino:  

 - Fatos de saia- casaco:  
6104.13.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6104.19 - - De outras matérias têxteis:
6104.19.20 - - - De algodão .................................................................................  p/st
6104.19.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st �
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- Conjuntos:  
6104.22.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6104.23.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6104.29 - - De outras matérias têxteis:
6104.29.10 - - - De lã ou de pelos finos ...............................................................  p/st
6104.29.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st �

- Casacos:  
6104.31.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st   
6104.32.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6104.33.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6104.39.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Vestidos:  
6104.41.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st   
6104.42.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6104.43.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6104.44.00 - - De fibras artificiais .....................................................................  p/st   
6104.49.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Saias e saias- calças:  
6104.51.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st   
6104.52.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6104.53.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6104.59.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts):  
6104.61.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st  
6104.62.00 - - De algodão .................................................................................  p/st  
6104.63.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st  
6104.69.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st  

6105 Camisas de malha, de uso masculino:  

6105.10.00 - De algodão ...................................................................................  p/st   
6105.20 - De fibras sintéticas ou artificiais: 
6105.20.10 - - De fibras sintéticas ......................................................................  p/st   
6105.20.90 - - De fibras artificiais .......................................................................  p/st   
6105.90 - De outras matérias têxteis:  
6105.90.10 - - De lã ou de pelos finos ................................................................  p/st   
6105.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st   

6106 Camiseiros, blusas, blusas- camiseiros, de malha, de uso 
feminino:  

6106.10.00 - De algodão ...................................................................................  p/st   
6106.20.00 - De fibras sintéticas ou artificiais ...............................................  p/st   
6106.90 - De outras matérias têxteis:  
6106.90.10 - - De lã ou de pelos finos ................................................................  p/st   
6106.90.30 - - De seda ou de desperdícios de seda ..........................................  p/st   
6106.90.50 - - De linho ou de rami ......................................................................  p/st   
6106.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st   

6107 Cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de 
banho, robes e semelhantes, de malha, de uso masculino:  

- Cuecas e ceroulas:  
6107.11.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6107.12.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st   
6107.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Camisas de noite e pijamas:  
6107.21.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6107.22.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st   
6107.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Outros:  
6107.91.00 - - De algodão .................................................................................  p/st  
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6107.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

6108 Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, 
déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e 
semelhantes, de malha, de uso feminino:  

- Combinações e saiotes:  
6108.11.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st   
6108.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Calcinhas:  
6108.21.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6108.22.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st   
6108.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Camisas de noite e pijamas:  
6108.31.00 - - De algodão .................................................................................  p/st  
6108.32.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st  
6108.39.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   
 - Outros:  
6108.91.00 - - De algodão .................................................................................  p/st  
6108.92.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st   
6108.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st    

6109 T- shirts, camisolas interiores e artigos semelhantes, de 
malha:  

6109.10.00 - De algodão ...................................................................................  p/st   
6109.90 - De outras matérias têxteis:  
6109.90.20 - - De lã ou de pelos finos ou de fibras sintéticas ou artificiais ........  p/st
6109.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st   

6110 Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos 
semelhantes, de malha:  

 - De lã ou de pelos finos:
6110.11 - - De lã:
6110.11.10 - - - Camisolas e pulôveres, com pelo menos 50%, em peso, de lã 

e pesando 600 g ou mais por unidade .......................................  p/st  
 - - - Outros: 
6110.11.30 - - - - De uso masculino .....................................................................  p/st    
6110.11.90 - - - - De uso feminino .......................................................................  p/st    
6110.12 - - De cabra de Caxemira:
6110.12.10 - - - De uso masculino ......................................................................  p/st    
6110.12.90 - - - De uso feminino .........................................................................  p/st    
6110.19 - - Outros: 
6110.19.10 - - - De uso masculino ......................................................................  p/st    
6110.19.90 - - - De uso feminino .........................................................................  p/st    
6110.20 - De algodão:  
6110.20.10 - - Sous- pulls ..................................................................................  p/st   

- - Outros:  
6110.20.91 - - - De uso masculino ......................................................................  p/st   
6110.20.99 - - - De uso feminino .........................................................................  p/st   
6110.30 - De fibras sintéticas ou artificiais: 
6110.30.10 - - Sous- pulls ..................................................................................  p/st   

- - Outros:  
6110.30.91 - - - De uso masculino ......................................................................  p/st   
6110.30.99 - - - De uso feminino .........................................................................  p/st   
6110.90 - De outras matérias têxteis:  
6110.90.10 - - De linho ou de rami ......................................................................  p/st   
6110.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st   

6111 Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés:  
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6111.20 - De algodão:  
6111.20.10 - - Luvas ...........................................................................................  pa 
6111.20.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
6111.30 - De fibras sintéticas:  
6111.30.10 - - Luvas ...........................................................................................  pa 
6111.30.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
6111.90 - De outras matérias têxteis:

- - De lã ou de pelos finos: 
6111.90.11 - - - Luvas ..........................................................................................  pa   
6111.90.19 - - - Outros ........................................................................................  -   
6111.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  - 

6112 Fatos de treino para desporto, fatos- macacos e conjuntos 
de esqui, fatos de banho, biquinis, calções, (shorts) e slips, 
de banho, de malha:  

- Fatos de treino para desporto:  
6112.11.00 - - De algodão .................................................................................  p/st   
6112.12.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st   
6112.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   
6112.20.00 - Fatos- macacos e conjuntos, de esqui ......................................  -  

- Fatos de banho, calções (shorts) e slips de banho, de uso 
masculino:  

6112.31 - - De fibras sintéticas:  
6112.31.10 - - - Que contenham, em peso, 5% ou mais de fios de borracha .....  p/st   
6112.31.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st   
6112.39 - - De outras matérias têxteis:  
6112.39.10 - - - Que contenham, em peso, 5% ou mais de fios de borracha .....  p/st   
6112.39.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st   

- Fatos de banho e biquínis de banho, de uso feminino:  
6112.41 - - De fibras sintéticas:  
6112.41.10 - - - Que contenham, em peso, 5% ou mais de fios de borracha .....  p/st   
6112.41.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st   
6112.49 - - De outras matérias têxteis:  
6112.49.10 - - - Que contenham, em peso, 5% ou mais de fios de borracha .....  p/st   
6112.49.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st   

6113.00 Vestuário confecionado com tecidos de malha das posições 
5903, 5906 ou 5907:  

6113.00.10 - De tecidos de malha da posição 5906 ..........................................  -  
6113.00.90 - Outro ..............................................................................................  -  

6114 Outro vestuário de malha:  

6114.20.00 - De algodão ...................................................................................  -  
6114.30.00 - De fibras sintéticas ou artificiais ...............................................  -  
6114.90.00 - De outras matérias têxteis ..........................................................  -  

6115 Meias-calças, meias acima do joelho, meias até ao joelho e 
artigos semelhantes, incluindo as meias-calças, meias acima 
do joelho, meias até ao joelho de compressão degressiva (as 
meias para varizes, por exemplo), de malha:  

6115.10 - Meias- calças, meias acima do joelho e meias até ao joelho 
de compressão degressiva (as meias para varizes, por 
exemplo):

6115.10.10 - - De fibras sintéticas ......................................................................  pa ∗
6115.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  

- Outras meias- calças:  
6115.21.00 - - De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex, por fio 

simples ......................................................................................  p/st



CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 61/8 2014

6115.22.00 - - De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 
decitex, por fio simples ...........................................................  p/st

6115.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st
6115.30 - Outras meias pelo joelho e meias até ao joelho, de uso 

feminino, de título inferior a 67 decitex, por fio simples:  
- - De fibras sintéticas:  

6115.30.11 - - - Meias pelo joelho .......................................................................  pa  
6115.30.19 - - - Meias acima do joelho ...............................................................  pa  
6115.30.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  pa  

- Outras:  
6115.94.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  pa  
6115.95.00 - - De algodão .................................................................................  pa  
6115.96 - - De fibras sintéticas: 
6115.96.10 - - - Meias pelo joelho .......................................................................  pa  

- - - Outras:  
6115.96.91 - - - - Meias acima do joelho, para senhora ......................................  pa  
6115.96.99 - - - - Outras .......................................................................................  pa  
6115.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  pa 

6116 Luvas, mitenes e semelhantes, de malha:  

6116.10 - Impregnadas, revestidas ou recobertas, de plásticos ou de 
borracha:

6116.10.20 - - Luvas impregnadas, revestidas ou recobertas, de borracha .......  pa  
6116.10.80 - - Outras ..........................................................................................  pa  

- Outras:  
6116.91.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  pa 
6116.92.00 - - De algodão .................................................................................  pa 
6116.93.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  pa 
6116.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  pa 

6117 Outros acessórios de vestuário, confecionados, de malha; 
partes de vestuário ou de seus acessórios, de malha:  

6117.10.00 - Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenés, cachecóis, 
mantilhas, véus e semelhantes .................................................  -  

6117.80 - Outros acessórios:  
6117.80.10 - - De malha elástica e de malha com borracha ..............................  -  
6117.80.80 - - Outros ..........................................................................................  -    
6117.90.00 - Partes ............................................................................................  -  



 2014 62/1

CAPÍTULO 62 

VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS, EXCETO DE MALHA 

Notas 

1. O presente Capítulo compreende apenas os artefactos confecionados de qualquer matéria têxtil, com 
exclusão dos de pastas (ouates), e dos artefactos de malha não abrangidos pela posição 6212. 

2. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  Os artefactos usados, da posição 6309;  

 b)  Os aparelhos ortopédicos, tais como fundas para hérnias, cintas médico-cirúrgicas (posição 9021).  

3. Na aceção das posições 6203 e 6204:  

 a)  entende- se por “fatos” e “fatos de saia- casaco” os conjuntos de duas ou três peças de vestuário, 
confecionados, na sua face exterior, com o mesmo tecido, formados por:  

  -  um casaco concebido para cobrir a parte superior do corpo, cuja face exterior, à exceção das 
mangas, seja constituída por quatro panos ou mais, podendo ser acompanhado de um colete 
cuja parte da frente seja confecionada com o mesmo tecido que o da face exterior dos outros 
componentes do conjunto e cuja parte de trás seja confecionada com o mesmo tecido que o do 
forro do casaco; 

  -  uma peça concebida para cobrir a parte inferior do corpo, podendo ser uma calça, uma calça 
curta, um calção (Short) (exceto de banho),  uma saia ou saia-calça, sem alças nem peitilho. 

  - Todos os componentes de um fato ou de um fato de saia- casaco devem ser de um tecido com a 
mesma estrutura, a mesma cor e a mesma composição; devem, além disso, ser do mesmo estilo 
e de tamanhos correspondentes ou compatíveis. Todavia, estes componentes podem apresentar 
um debrum (fita de tecido cosida (costurada) na costura), de um tecido diferente. Se várias peças 
diferentes, destinadas à parte inferior do corpo, se apresentarem simultaneamente, por exemplo, 
uma calça e um calção (short), ou duas calças, ou ainda a saia ou a saia-calça e uma calça, 
considerar-se-ão uma calça, no caso dos fatos, e uma saia ou saia-calça, no caso dos fatos de 
saia-casaco, como partes inferiores do conjunto, devendo os demais elementos ser classificados 
separadamente. 

   
  O termo “fatos” abrange igualmente os trajes de cerimónia ou de noite a seguir mencionados, 

mesmo que não se encontrem satisfeitas todas as condições precedentes:  
   
  -  o fraque, que apresenta abas arredondadas e bastante compridas atrás, combinando com uma 

calça de listras verticais;  

  -  a casaca, geralmente confecionada com tecido preto, consistindo numa jaqueta relativamente 
curta à frente, que se mantém permanentemente aberta e cujas abas estreitas, abertas sobre os 
quadris, pendem para trás;  

  -  o Smoking, consistindo num casaco de corte semelhante ao dos casacos (paletós) comuns que, 
podendo ter uma maior abertura no peito, têm a particularidade de apresentar a lapela brilhante, 
de seda ou de tecido que a imite.  
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 b)  entende- se por “conjunto”  um jogo de peças de vestuário (exceto os artefactos das posições 6207 
ou 6208), compreendendo várias peças confecionadas com o mesmo tecido, acondicionado para 
venda a retalho e composto por:  

  -  uma peça concebida para cobrir a parte superior do corpo, com exceção do colete que pode 
constituir uma segunda peça;  

  -  uma ou duas peças diferentes, concebidas para cobrir a parte inferior do corpo, consistindo numa 
calça, uma jardineira, uma calça curta, um calção (short) (exceto de banho), uma saia ou uma 
saia- calça. 

  Todos os componentes de um “conjunto” devem ter a mesma estrutura, o mesmo estilo, a mesma 
cor e a mesma composição; devem, além disso, ser de tamanhos correspondentes ou 
compatíveis. O termo “conjunto” não abrange os fatos de treino para desporto nem os fatos-
macacos e conjuntos de esqui da posição 6211. 

4. Para interpretação da posição 6209:  

 a)  a expressão “vestuário e seus acessórios para bebés”  compreende os artefactos para crianças de 
tenra idade de estatura não superior a 86 cm; 

 b)  os artefactos suscetíveis de inclusão simultânea na posição 6209 e noutras posições do presente 
Capítulo devem ser classificados na posição 6209. 

5. O vestuário suscetível de inclusão simultânea na posição 6210 e noutras posições do presente 
Capítulo, exceto o da posição 6209, deve ser classificado na posição 6210. 

6.  Na aceção da posição 6211 consideram- se “fatos- macacos e conjuntos de esqui”  o vestuário mesmo 
em jogos que, em face da sua aparência geral e textura, sejam reconhecíveis como principalmente 
destinados à prática do esqui (alpino ou de fundo) e que consistam:  

 a)  quer num “fato- macaco de esqui”, isto é, uma só peça de vestuário concebida para cobrir todo o 
corpo; além das mangas e da gola, este artefacto poderá apresentar- se com bolsos ou com alças 
para os pés;  

 b)  quer num “conjunto de esqui”, isto é, um jogo de vestuário compreendendo duas ou três peças, 
acondicionado para venda a retalho, e formado por:  

  -  uma peça de vestuário, tipo anoraque, blusão ou semelhante, com fecho de correr (fecho ecler), 
eventualmente acompanhada de um colete; 

  -  uma calça, mesmo de cós acima da cintura, uma calça curta ou uma jardineira. 

  O  “conjunto de esqui” pode igualmente ser constituído por um fato- macaco de esqui do tipo acima 
referido e por uma espécie de blusão acolchoado, sem mangas, usado por cima daquele. 

  Todos os componentes de um “conjunto de esqui” devem ser confecionados em tecido com a 
mesma textura, o mesmo padrão e a mesma composição, podendo ser ou não da mesma cor; 
devem ser, além disso, de tamanhos correspondentes ou compatíveis. 

7.  São equiparados aos lenços de bolso da posição 6213 os artigos da posição 6214 do tipo dos lenços 
de pescoço, de forma quadrada ou aproximadamente quadrada, em que nenhum dos lados exceda 
60 cm. Os lenços de assoar e de bolso em que um dos lados exceda 60 cm são classificados na 
posição 6214. 

8. O vestuário do presente Capítulo, que se feche à frente da esquerda para a direita, considera- se 
vestuário de uso masculino e aquele que se feche à frente da direita para a esquerda, como vestuário 
de uso feminino. Estas disposições não se aplicam no caso em que o corte do vestuário indique 
claramente que é concebido para um ou outro sexo. 

 O vestuário que não seja reconhecível como vestuário de uso masculino ou como vestuário de uso 
feminino, deve ser classificado como vestuário de uso feminino. 

9. Os artefactos do presente Capítulo podem ser confecionados com fios de metal. 
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Notas complementares:  

1. Para aplicação da nota 3 b) do presente Capítulo, os componentes de um conjunto devem ser 
confecionados inteiramente num só e mesmo tecido, sem prejuízo de outras disposições da referida 
nota. 

 Para este efeito, o tecido utilizado pode ser, cru, branqueado, tinto, em fios de diversas cores ou 
estampado. 

 Não constituem conjuntos, os jogos de peças em que os componentes são confecionados a partir de 
tecidos diferentes, mesmo que esta diferença diga respeito unicamente às suas cores respetivas. 

 Todos os componentes de um conjunto devem estar acondicionados conjuntamente numa só 
entidade para venda a retalho. O acondicionamento individual ou a etiquetagem separada de cada 
componente desta única entidade não influi na classificação como conjunto. 

2. As posições 6209 e 6216 compreendem: 

As luvas, mitenes e semelhantes, impregnadas, revestidas ou recobertas, de borracha ou de plástico, 
que sejam confecionadas, 

 - de tecidos de qualquer matéria têxtil, exceto de malha, das posições 5903 ou 5906, impregnados, 
revestidos, recobertos de plástico ou de borracha, ou 

 - de tecidos de qualquer matéria têxtil, exceto de malha, não impregnados, nem revestidos, nem 
recobertos e em seguida impregnados, revestidos ou recobertos de plástico ou de borracha. 

Os Capítulos 39 e 40 compreendem as luvas, mitenes e semelhantes impregnadas, revestidas ou 
recobertas, de borracha alveolar ou de plástico alveolar, confecionadas de tecido de qualquer matéria 
têxtil (exceto de malha) não impregnados, nem revestidos nem recobertos e em seguida 
impregnados, revestidos ou recobertos com plástico alveolar ou de borracha alveolar desde que estes 
tecidos sirvam apenas de suporte (Nota 2 a) 5) e o último parágrafo da Nota 4 do Capítulo 59).  
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6201 Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e 
semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da 
posição 6203:  

 - Sobretudos, impermeáveis, japonas, gabões, capas e 
semelhantes:  

6201.11.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6201.12 - - De algodão:  
6201.12.10 - - - De peso não superior a 1 Kg, por unidade ................................  p/st 
6201.12.90 - - - De peso superior a 1 Kg, por unidade .......................................  p/st 
6201.13 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6201.13.10 - - - De peso não superior a 1 Kg, por unidade ................................  p/st 
6201.13.90 - - - De peso superior a 1 Kg, por unidade .......................................  p/st 
6201.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 

- Outros:  
6201.91.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6201.92.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6201.93.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st 
6201.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 
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6202 Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e 
semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da 
posição 6204:  

 - Casacos compridos, impermeáveis, capas e semelhantes:  
6202.11.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6202.12 - - De algodão:  
6202.12.10 - - - De peso não superior a 1Kg, por unidade .................................  p/st 
6202.12.90 - - - De peso superior a 1 Kg, por unidade .......................................  p/st 
6202.13 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6202.13.10 - - - De peso não superior a 1Kg, por unidade .................................  p/st 
6202.13.90 - - - De peso superior a 1 Kg, por unidade .......................................  p/st 
6202.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 

- Outros:  
6202.91.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6202.92.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6202.93.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st 
6202.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 

6203 Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas 
e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino:  

- Fatos:  
6203.11.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6203.12.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st 
6203.19 - - De outras matérias têxteis:  
6203.19.10 - - - De algodão .................................................................................  p/st 
6203.19.30 - - - De fibras artificiais ......................................................................  p/st 
6203.19.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

- Conjuntos:  
6203.22 - - De algodão:  
6203.22.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6203.22.80 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.23 - - De fibras sintéticas:  
6203.23.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6203.23.80 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.29 - - De outras matérias têxteis:  

- - - De fibras artificiais:  
6203.29.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6203.29.18 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
6203.29.30 - - - De lã ou de pelos finos ...............................................................  p/st  
6203.29.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

- Casacos:  
6203.31.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6203.32 - - De algodão:  
6203.32.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6203.32.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.33 - - De fibras sintéticas:  
6203.33.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6203.33.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.39 - - De outras matérias têxteis:  

- - - De fibras artificiais:  
6203.39.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6203.39.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
6203.39.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

- Calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts):  
6203.41 - - De lã ou de pelos finos:  
6203.41.10 - - - Calças e calças curtas ...............................................................  p/st 
6203.41.30 - - - Jardineiras ..................................................................................  p/st 
6203.41.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.42 - - De algodão:  

- - - Calças e calças curtas:  
6203.42.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
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- - - - Outras:  
6203.42.31 - - - - - De tecidos denominados Denim ............................................  p/st 
6203.42.33 - - - - - De veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, 

canelados (côtelés) ..............................................................  p/st 
6203.42.35 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 

- - - Jardineiras:  
6203.42.51 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6203.42.59 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
6203.42.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.43 - - De fibras sintéticas:  

- - - Calças e calças curtas:  
6203.43.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6203.43.19 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- - - Jardineiras:  
6203.43.31 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6203.43.39 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
6203.43.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6203.49 - - De outras matérias têxteis:  

- - - De fibras artificiais:  
- - - - Calças e calças curtas:  

6203.49.11 - - - - - De trabalho .............................................................................  p/st 
6203.49.19 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 

- - - - Jardineiras:  
6203.49.31 - - - - - De trabalho .............................................................................  p/st 
6203.49.39 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 
6203.49.50 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
6203.49.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

6204 Fatos de saia- casaco, conjuntos, casacos, vestidos, sais, 
saias- calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções 
(shorts) (exceto de banho), de uso feminino:  

- Fatos de saia- casaco:  
6204.11.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6204.12.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6204.13.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st 
6204.19 - - De outras matérias têxteis:  
6204.19.10 - - - De fibras artificiais ......................................................................  p/st 
6204.19.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

- Conjuntos:  
6204.21.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6204.22 - - De algodão:  
6204.22.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6204.22.80 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6204.23 - - De fibras sintéticas:  
6204.23.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6204.23.80 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6204.29 - - De outras matérias têxteis:  

- - - De fibras artificiais:  
6204.29.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6204.29.18 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
6204.29.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

- Casacos:  
6204.31.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6204.32 - - De algodão:  
6204.32.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6204.32.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6204.33 - - De fibras sintéticas:  
6204.33.10 - - - De trabalho .................................................................................  p/st 
6204.33.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6204.39 - - De outras matérias têxteis:  

- - - De fibras artificiais:  
6204.39.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
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6204.39.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
6204.39.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   
 - Vestidos:  
6204.41.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6204.42.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6204.43.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st 
6204.44.00 - - De fibras artificiais .....................................................................  p/st 
6204.49 - - De outras matérias têxteis:  
6204.49.10 - - - De seda ou de desperdícios de seda ........................................  p/st   
6204.49.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st    �

- Saias e saias- calças:  
6204.51.00 - - De lã ou de pelos finos ..............................................................  p/st 
6204.52.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6204.53.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  p/st 
6204.59 - - De outras matérias têxteis:  
6204.59.10 - - - De fibras artificiais ......................................................................  p/st 
6204.59.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

- Calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts):  
6204.61 - - De lã ou de pelos finos:  
6204.61.10 - - - Calças e calças curtas ...............................................................  p/st 
6204.61.85 - - - Outros ........................................................................................  p/st  
6204.62 - - De algodão:  

- - - Calças e calças curtas:  
6204.62.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 

- - - - Outras:  
6204.62.31 - - - - - De tecidos denominados Denim ............................................  p/st 
6204.62.33 - - - - - De veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, 

canelados (côtelés) ..............................................................  p/st 
6204.62.39 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 

- - - Jardineiras:  
6204.62.51 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6204.62.59 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
6204.62.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6204.63 - - De fibras sintéticas:  

- - - Calças e calças curtas:  
6204.63.11 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6204.63.18 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- - - Jardineiras:  
6204.63.31 - - - - De trabalho ...............................................................................  p/st 
6204.63.39 - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
6204.63.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6204.69 - - De outras matérias têxteis:  

- - - De fibras artificiais:  
- - - - Calças e calças curtas:  

6204.69.11 - - - - - De trabalho .............................................................................  p/st 
6204.69.18 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 

- - - - Jardineiras:  
6204.69.31 - - - - - De trabalho .............................................................................  p/st 
6204.69.39 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 
6204.69.50 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
6204.69.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st   

6205 Camisas de uso masculino:  

6205.20.00 - De algodão ...................................................................................  p/st 
6205.30.00 - De fibras sintéticas ou artificiais ...............................................  p/st 
6205.90 - De outras matérias têxteis:  
6205.90.10 - - De linho ou de rami ......................................................................  p/st 
6205.90.80 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st    

6206 Camiseiros, blusas, blusas- camiseiros, de uso feminino:  

6206.10.00 - De seda ou de desperdícios de seda.........................................  p/st 
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6206.20.00 - De lã ou de pelos finos ...............................................................  p/st 
6206.30.00 - De algodão ...................................................................................  p/st 
6206.40.00 - De fibras sintéticas ou artificiais ...............................................  p/st 
6206.90 - De outras matérias têxteis:  
6206.90.10 - - De linho ou de rami ......................................................................  p/st 
6206.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  p/st   

6207 Camisolas interiores, cuecas, ceroulas, camisas de noite, 
pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de uso 
masculino:  

- Cuecas e ceroulas:  
6207.11.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6207.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 

- Camisas de noite e pijamas:  
6207.21.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6207.22.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st 
6207.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 

- Outros:  
6207.91.00 - - De algodão .................................................................................  -   
6207.99 - - De outras matérias têxteis:
6207.99.10 - - - De fibras sintéticas ou artificiais .................................................  -  
6207.99.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  -   

6208 Camisolas interiores, combinações, saiotes, calcinhas, 
camisas de noite, pijamas, deshabillés, roupões de banho, 
robes de quarto e artefactos semelhantes, de uso feminino:  

- Combinações e saiotes:  
6208.11.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st 
6208.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st   

- Camisas de noite e pijamas:  
6208.21.00 - - De algodão .................................................................................  p/st 
6208.22.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  p/st 
6208.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  p/st 

- Outros:  
6208.91.00 - - De algodão .................................................................................  -   
6208.92.00 - - De fibras sintéticas ou artificiais ..............................................  -  
6208.99.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  

6209 Vestuário e seus acessórios, para bebés:  

6209.20.00 - De algodão ...................................................................................  -  
6209.30.00 - De fibras sintéticas ......................................................................  -  
6209.90 - De outras matérias têxteis:
6209.90.10 - - De lã ou de pelos finos ................................................................  -  
6209.90.90 - - De outras matérias têxteis ...........................................................  -  

6210 Vestuário confecionado com as matérias das posições 5602, 
5603, 5903, 5906 ou 5907:  

6210.10 - Com as matérias das posições 5602 ou 5603:  
6210.10.10 - - Com as matérias da posição 5602 ..............................................  -  

- - Com as matérias da posição 5603:   
6210.10.92 - - - Batas descartáveis, do tipo utilizado pelos pacientes ou 

cirurgiões durante as intervenções cirúrgicas ............................  -   
6210.10.98 - - - Outras ........................................................................................  -   
6210.20.00 - Outro vestuário, dos tipos abrangidos pelas subposições 

6201 11 a 6201 19 ........................................................................  p/st   
6210.30.00 - Outro vestuário, dos tipos abrangidos pelas subposições 

6202 11 a 6202 19 ........................................................................  p/st   
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6210.40.00 - Outro vestuário de uso masculino ............................................  -  
6210.50.00 - Outro vestuário de uso feminino ...............................................  -  

6211 Fatos de treino para desporto, fatos- macacos e conjuntos 
de esqui, fatos de banho, biquínis, calções (shorts) e slips, 
de banho; outro vestuário:  

 - Fatos de banho, biquínis, calções (shorts) e slips, de banho:  
6211.11.00 - - De uso masculino ......................................................................  p/st   
6211.12.00 - - De uso feminino .........................................................................  p/st   
6211.20.00 - Fatos- macacos e conjuntos de esqui .......................................  p/st   
 - Outro vestuário de uso masculino:  
6211.32 - - De algodão:  
6211.32.10 - - - Vestuário de trabalho .................................................................  -  

- - - Fatos de treino para desporto, com forro:  
6211.32.31 - - - - Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido ...........  p/st   

- - - - Outros:  
6211.32.41 - - - - - Partes superiores ...................................................................  p/st   
6211.32.42 - - - - - Partes inferiores .....................................................................  p/st   
6211.32.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
6211.33 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6211.33.10 - - - Vestuário de trabalho .................................................................  -  

- - - Fatos de treino para desporto, com forro:  
6211.33.31 - - - - Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido ...........  p/st   

- - - - Outros:  
6211.33.41 - - - - - Partes superiores ...................................................................  p/st   
6211.33.42 - - - - - Partes inferiores .....................................................................  p/st   
6211.33.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
6211.39.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  

- Outro vestuário de uso feminino:  
6211.42 - - De algodão:  
6211.42.10 - - - Aventais, blusas e outro vestuário de trabalho ..........................  -  

- - - Fatos de treino para desporto, com forro:  
6211.42.31 - - - - Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido ...........  p/st   

- - - - Outros:  
6211.42.41 - - - - - Partes superiores ...................................................................  p/st   
6211.42.42 - - - - - Partes inferiores .....................................................................  p/st   
6211.42.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
6211.43 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6211.43.10 - - - Aventais, blusas e outro vestuário de trabalho ..........................  -  

- - - Fatos de treino para desporto, com forro:  
6211.43.31 - - - - Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido ...........  p/st   

- - - - Outros:  
6211.43.41 - - - - - Partes superiores ...................................................................  p/st   
6211.43.42 - - - - - Partes inferiores .....................................................................  p/st   
6211.43.90 - - - Outro ..........................................................................................  -  
6211.49.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  

6212 Sutiãs, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos 
semelhantes, e suas partes, mesmo de malha:  

6212.10 - Sutiãs e sutiãs de cós alto:
6212.10.10 - - Apresentados em sortidos acondicionados para a venda a 

retalho, que contenham um sutiã ou um sutiã de cós alto e 
umas calcinhas ..........................................................................  p/st    

6212.10.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st    
6212.20.00 - Cintas e cintas- calças ................................................................  p/st   
6212.30.00 - Cintas- sutiã .................................................................................  p/st   
6212.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

6213 Lenços de assoar e de bolso:  

6213.20.00 - De algodão ...................................................................................  p/st 
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6213.90.00 - De outras matérias têxteis ..........................................................  p/st 

6214 Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenés, cachecóis, 
mantilhas, véus e artefactos semelhantes:  

6214.10.00 - De seda ou de desperdícios de seda.........................................  p/st 
6214.20.00 - De lã ou de pelos finos ...............................................................  p/st 
6214.30.00 - De fibras sintéticas ......................................................................  p/st 
6214.40.00 - De fibras artificiais ......................................................................  p/st 
6214.90.00 - De outras matérias têxteis ..........................................................  p/st  

6215 Gravatas, laços e plastrões:  

6215.10.00 - De seda ou de desperdícios de seda.........................................  p/st 
6215.20.00 - De fibras sintéticas ou artificiais ...............................................  p/st 
6215.90.00 - De outras matérias têxteis ..........................................................  p/st 
6216.00.00 Luvas, mitenes e semelhantes ....................................................  pa 

6217 Outros acessórios confecionados de vestuário; partes de 
vestuário ou dos seus acessórios, exceto da posição 6212:  

6217.10.00 - Acessórios ...................................................................................  -  
6217.90.00 - Partes ............................................................................................  -  
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CAPÍTULO 63 

OUTROS ARTEFACTOS TÊXTEIS CONFECIONADOS; SORTIDOS; ARTEFACTOS DE MATÉRIAS 
TÊXTEIS, CALÇADO, CHAPÉUS E ARTEFACTOS DE USO SEMELHANTE, USADOS; TRAPOS 

Notas 

1. O Subcapítulo I, que compreende artefactos de qualquer matéria têxtil, só se aplica a artefactos 
confecionados. 

2. O Subcapítulo I não compreende:  

 a)  os produtos dos Capítulos 56 a 62;  

 b)  os artefactos usados da posição 6309. 

3. A posição 6309 só compreende os artefactos enumerados a seguir:  

 a)  artefactos de matérias têxteis:  

  -  vestuário e seus acessórios, e suas partes, 

  -  cobertores e mantas, 

  -  roupa de cama, de mesa, de toucador ou de cozinha, 

  -  artefactos para guarnição de interiores, exceto os tapetes das posições 5701 a 5705 e as 
tapeçarias da posição 5805. 

 b)  Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante de qualquer matéria, exceto de amianto. 

 Para serem classificados nesta posição os artefactos acima devem preencher simultaneamente as 
seguintes condições:  

  -   apresentarem evidentes sinais de uso, e 

  -   apresentarem- se a granel ou em fardos, sacos ou embalagens semelhantes. 
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I.OUTROS ARTEFACTOS TÊXTEIS CONFECIONADOS 

6301 Cobertores e mantas:  

6301.10.00 - Cobertores e mantas, elétricos ..................................................  p/st 
6301.20 - Cobertores e mantas (exceto os elétricos) de lã ou de pelos 

finos:  
6301.20.10 - - De malha .....................................................................................  p/st 
6301.20.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st   
6301.30 - Cobertores e mantas (exceto os elétricos) de algodão:  
6301.30.10 - - De malha .....................................................................................  p/st 
6301.30.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 
6301.40 - Cobertores e mantas (exceto os elétricos) de fibras 

sintéticas:  
6301.40.10 - - De malha .....................................................................................  p/st 
6301.40.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 
6301.90 - Outros cobertores e mantas:  
6301.90.10 - - De malha .....................................................................................  p/st 
6301.90.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha:  

6302.10.00 - Roupas de cama, de malha ........................................................  -   
- Outras roupas de cama, estampadas:  

6302.21.00 - - De algodão .................................................................................  -  
6302.22 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6302.22.10 - - - De falsos tecidos ........................................................................  -  
6302.22.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
6302.29 - - De outras matérias têxteis:  
6302.29.10 - - - De linho ou de rami ....................................................................  -  
6302.29.90 - - - Outras ........................................................................................  -  

- Outras roupas de cama:  
6302.31.00 - - De algodão .................................................................................  -   
6302.32 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6302.32.10 - - - De falsos tecidos ........................................................................  -  
6302.32.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
6302.39 - - De outras matérias têxteis:  
6302.39.20 - - - De linho ou de rami ....................................................................  -   
6302.39.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
6302.40.00 - Roupas de mesa, de malha ........................................................  -  

- Outras roupas de mesa:  
6302.51.00 - - De algodão .................................................................................  -  
6302.53 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6302.53.10 - - - De falsos tecidos ........................................................................  -  
6302.53.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
6302.59 - - De outras matérias têxteis:
6302.59.10 - - - De linho ......................................................................................  -   
6302.59.90 - - - Outras ........................................................................................  -   
6302.60.00 - Roupas de toucador ou de cozinha, de tecidos turcos, de 

algodão ........................................................................................  -  
- Outras:  

6302.91.00 - - De algodão .................................................................................  -  
6302.93 - - De fibras sintéticas ou artificiais:  
6302.93.10 - - - De falsos tecidos ........................................................................  -  
6302.93.90 - - - Outras ........................................................................................  -  
6302.99 - - De outras matérias têxteis:
6302.99.10 - - - De linho ......................................................................................  -   
6302.99.90 - - - Outras ........................................................................................  -   

6303 Cortinados, cortinas, reposteiros e estores; sanefas:  
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- De malha:  
6303.12.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  m2

6303.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  m2

 - Outros:  
6303.91.00 - - De algodão .................................................................................  m2

6303.92 - - De fibras sintéticas:  
6303.92.10 - - - De falsos tecidos ........................................................................  m2

6303.92.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

6303.99 - - De outras matérias têxteis:  
6303.99.10 - - - De falsos tecidos ........................................................................  m2

6303.99.90 - - - Outros ........................................................................................  m2

6304 Outros artefactos para guarnição de interiores, exceto da 
posição 9404:  

 - Colchas:  
6304.11.00 - - De malha .....................................................................................  p/st 
6304.19 - - Outras:  
6304.19.10 - - - De algodão .................................................................................  p/st 
6304.19.30 - - - De linho ou de rami ....................................................................  p/st 
6304.19.90 - - - De outras matérias têxteis .........................................................  p/st 

- Outros:  
6304.91.00 - - De malha .....................................................................................  -  
6304.92.00 - - De algodão, exceto de malha ...................................................  -  
6304.93.00 - - De fibras sintéticas, exceto de malha ......................................  -  
6304.99.00 - - De outras matérias têxteis, exceto de malha ..........................  -  

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem:  

6305.10 - De juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 
53.03:  

6305.10.10 - - Usados .........................................................................................  -  
6305.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
6305.20.00 - De algodão ...................................................................................  -  

- De matérias têxteis sintéticas ou artificiais:  
6305.32 - - Recipientes flexiveis para produtos a granel:

- - - Obtidos a partir de lâminas ou formas semelhantes de 
polietileno ou de polipropileno: 

6305.32.11 - - - - De malha ..................................................................................  - 
6305.32.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  
6305.32.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
6305.33 - - Outros, obtidos a partir de lâminas ou formas semelhantes 

de polietileno ou de polipropileno:
6305.33.10 - - - De malha ....................................................................................  -  
6305.33.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
6305.39.00 - - Outros .........................................................................................  -  
6305.90.00 - De outras matérias têxteis ..........................................................  -  

6306 Encerados e toldos; tendas; velas para embarcações, para 
pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para 
acampamento:  

- Encerados e toldos:  
6306.12.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  -  
6306.19.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  

- Tendas:  
6306.22.00 - - De fibras sintéticas ....................................................................  -  
6306.29.00 - - De outras matérias têxteis ........................................................  -  
6306.30.00 - Velas .............................................................................................  -   
6306.40.00 - Colchões pneumáticos ...............................................................  p/st  
6306.90.00 - Outros ............................................................................................  -  
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6307 Outros artefactos confecionados, incluindo os moldes para 
vestuário:  

6307.10 - Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas 
e artefactos de limpeza semelhantes:  

6307.10.10 - - De malha .....................................................................................  -  
6307.10.30 - - De falsos tecidos .........................................................................  -  
6307.10.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
6307.20.00 - Cintos e coletes salva- vidas ......................................................  -  
6307.90 - Outros:  
6307.90.10 - - De malha .....................................................................................  -  

- - Outros:  
6307.90.91 - - - De feltro ......................................................................................  -  

- - - Outros: 
6307.90.92 - - - - Lençóis descartáveis confecionados com matérias da 

posição 5603, do tipo utilizado durante as intervenções 
cirúrgicas .................................................................................  -   

6307.90.98 - - - - Outros .......................................................................................  -   

                      II. SORTIDOS

6308.00.00 Sortidos constituídos por cortes de tecido e fios, mesmo 
com acessórios, para confeção de tapetes, tapeçarias, 
toalhas de mesa ou guardanapos, bordados, ou artefactos 
têxteis semelhantes, em embalagens para venda a retalho .....  -  

III. ARTEFACTOS DE MATÉRIAS TÊXTEIS, CALÇADO, 
CHAPÉUS E ARTEFACTOS DE USO SEMELHANTE, 

USADOS; TRAPOS 

6309.00.00 Artefactos de matérias têxteis, calçado, chapéus e artefactos 
de uso semelhante, usados .........................................................  -  

6310 Trapos, cordéis, cordas e cabos, de matérias têxteis, em 
forma de desperdícios ou de artefactos inutilizados:  

6310.10.00 - Escolhidos ...................................................................................  -   
6310.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  
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SECÇÃO XII 

 CALÇADO, CHAPÉUS  E  ARTEFACTOS DE  USO  SEMELHANTE, GUARDA- CHUVAS, GUARDA-
SÓIS, BENGALAS, CHICOTES, E SUAS PARTES; PENAS PREPARADAS  E SUAS OBRAS; FLORES 

ARTIFICIAIS; OBRAS DE CABELO 

 CAPÍTULO 64 

 CALÇADO, POLAINAS E ARTEFACTOS SEMELHANTES, E SUAS PARTES 

 Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os artefactos descartáveis destinados a cobrir os pés ou o calçado, feitos de materiais frágeis ou 
pouco resistentes (por exemplo: papel, folhas de plástico) e sem solas aplicadas (regime da 
matéria constitutiva);  

 b) o calçado de matérias têxteis, sem sola exterior colada, cosida ou de outro modo fixada ou 
aplicada à parte superior (Secção XI);   

 c)  o calçado usado da posição 6309;  

 d)  os artefactos de amianto (posição 6812);  

 e)  o calçado e aparelhos ortopédicos, e suas partes (posição 9021);  

 f)  o calçado com características de brinquedo e o calçado fixado em patins (para gelo ou de rodas); 
caneleiras e outros artefactos de proteção utilizados na prática de desportos (Capítulo 95). 

2. Não se consideram  “partes”, na aceção da posição 6406, as cavilhas, protetores, ilhós, colchetes, 
fivelas, galões, pompons, cordões para calçado e outros artefactos de ornamentação ou de 
passamanaria, os quais seguem o seu próprio regime, nem os botões para calçado (posição 9606). 

3. Na aceção do presente Capítulo: 

 a) os termos “borracha” e “plásticos” compreendem os tecidos e outros suportes têxteis que 
apresentem uma camada exterior de borracha ou de plástico percetível à vista desarmada; para 
aplicação desta disposição não se deve tomar em consideração as mudanças de cor provocadas 
pelas operações de obtenção desta camada exterior;  

 b) a  expressão  “couro natural”  refere-se aos produtos das posições 4107 e 4112 a 4114.   

4. Ressalvado o disposto na Nota 3 do presente Capítulo:  

 a)  a matéria da parte superior do calçado é determinada pela que constitua a maior superfície do 
revestimento exterior, considerando- se irrelevantes os acessórios ou reforços, tais como orlas, 
protetores de tornozelos, adornos, fivelas, presilhas, ilhós ou dispositivos semelhantes;  

 b)  a matéria constitutiva da sola exterior é determinada pela que tenha a maior superfície de contacto 
com o solo, considerando- se irrelevantes os acessórios ou reforços, tais como pontas, travessas, 
pregos, protetores ou dispositivos semelhantes. 
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Nota de subposições 

1. Na aceção das subposições 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 e 6404.11 considera- se “calçado 
para desporto”, exclusivamente:  

 a)  o calçado concebido para a prática de uma atividade desportiva, munido de ou preparado para 
receber pontas, grampos, presilhas, travessas ou dispositivos semelhantes;  

 b)  o calçado para patinagem, esqui, surf de neve, luta, boxe e ciclismo.  

Notas complementares 

1. Na aceção da nota 4 a), consideram- se "reforços" todos os pedaços de material (por exemplo, 
plástico ou couro) fixados à superfície exterior da parte superior que lhe dão maior resistência, ligados 
ou não à sola. Depois de retirados os reforços, mas mantendo os sistemas de fecho originais, a parte 
visível deve apresentar as características de uma parte superior e não de um forro, sustentando 
suficientemente o pé de forma a permitir ao utilizador do calçado caminhar.  

  
Para a determinação da matéria constitutiva da parte superior, devem ter- se em consideração as 
partes cobertas por acessórios ou reforços. 

2. Na aceção da Nota 4 b), uma ou mais camadas de material têxtil, que não possuam as características 
usualmente requeridas para utilização normal como sola exterior (como, por exemplo, durabilidade, 
resistência, etc.) são irrelevantes para efeitos de classificação.  
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6401  Calçado impermeável de sola exterior e parte superior de 
borracha ou plástico, em que a parte superior não tenha sido 
reunida à sola exterior por costura ou por meio de rebites, 
pregos, parafusos, espigões ou dispositivos semelhantes, 
nem formada por diferentes partes reunidas pelos mesmos 
processos:  

6401.10.00  - Calçado com biqueira protetora de metal .................................  pa   
 - Outro calçado:  
6401.92  - - Cobrindo o tornozelo, mas não o joelho:  
6401.92.10  - - - Com parte superior de borracha ................................................  pa  
6401.92.90  - - - Com parte superior de plástico ..................................................  pa  
6401.99.00 - - Outro ...........................................................................................  pa  

6402  Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico:  

- Calçado para desporto:  
6402.12 - - Calçado para esqui e para surf de neve: 
6402.12.10 - - - Calçado para esqui ....................................................................  pa  
6402.12.90 - - - Calçado para surf de neve .........................................................  pa  
6402.19.00 - - Outro ...........................................................................................  pa  
6402.20.00 - Calçado com parte superior em tiras ou correias fixado à 

sola por pregos, tachas, pinos e semelhantes ........................  pa  
- Outro calçado: 

6402.91 - - Cobrindo o tornozelo: 
6402.91.10 - - - Com biqueira protetora de metal ...............................................  pa
6402.91.90 - - - Outro ..........................................................................................  pa
6402.99  - - Outro:  
6402.99.05 - - - Com biqueira protetora de metal ...............................................  pa
 - - - Outro: 
6402.99.10  - - - - Com parte superior de borracha ..............................................  pa  
 - - - - Com parte superior de plástico:  
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- - - - - Calçado em que a parte anterior da gáspea é constituída 
por tiras ou compreende um ou mais cortes:  

6402.99.31  - - - - - - Em que a maior altura do salto, incluindo a sola, é superior 
a 3 cm ...................................................................................  pa  

6402.99.39  - - - - - - Outro .....................................................................................  pa  
6402.99.50  - - - - - Pantufas e outro calçado de interior .......................................  pa  

- - - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  
6402.99.91  - - - - - - Inferior a 24 cm .....................................................................  pa  

- - - - - - De 24 cm ou mais:  
6402.99.93  - - - - - - - Calçado que não seja reconhecível como calçado para 

homem ou para senhora ....................................................  pa  
- - - - - - - Outro:  

6402.99.96  - - - - - - - - Para homem ......................................................................  pa  
6402.99.98  - - - - - - - - Para senhora .....................................................................  pa  

6403  Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro 
natural ou reconstituído e parte superior de couro natural:  

- Calçado para desporto:  
6403.12.00  - - Calçado para esqui e para surf de neve ..................................  pa  
6403.19.00  - - Outro ...........................................................................................  pa  
6403.20.00  - Calçado com sola exterior de couro natural e parte superior 

constituída por tiras de couro natural passando pelo peito 
do pé e envolvendo o dedo grande ..........................................  pa  

6403.40.00  - Outro calçado, com biqueira protetora de metal .....................  pa  
- Outro calçado, com sola exterior de couro natural:  

6403.51  - - Cobrindo o tornozelo:  
6403.51.05 - - - Com sola de madeira, sem palmilhas ........................................  pa
 - - - Outro: 
 - - - - Cobrindo o tornozelo, mas não cobrindo a barriga da perna, 

com palmilhas de acabamento, de comprimento:  
6403.51.11  - - - - - Inferior a 24 cm .......................................................................  pa  
 - - - - - De 24 cm ou mais:  
6403.51.15  - - - - - - Para homem .........................................................................  pa  
6403.51.19  - - - - - - Para senhora ........................................................................  pa  
 - - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  
6403.51.91  - - - - - Inferior a 24 cm .......................................................................  pa  
 - - - - - De 24 cm ou mais:  
6403.51.95  - - - - - - Para homem .........................................................................  pa  
6403.51.99  - - - - - - Para senhora ........................................................................  pa  
6403.59  - - Outro:  
6403.59.05 - - - Com sola de madeira, sem palmilhas ........................................  pa
 - - - Outro: 
 - - - - Calçado em que a parte anterior da gáspea é constituída por 

tiras ou compreende um ou mais cortes:  
6403.59.11  - - - - - Em que a maior altura do salto, incluindo a sola, é superior 

a 3 cm ......................................................................................  pa  
- - - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  

6403.59.31  - - - - - - Inferior a 24 cm .....................................................................  pa  
- - - - - - De 24 cm ou mais:  

6403.59.35  - - - - - - - Para homem .......................................................................  pa  
6403.59.39  - - - - - - - Para senhora .......................................................................  pa  
6403.59.50  - - - - Pantufas e outro calçado de interior .........................................  pa  

- - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  
6403.59.91  - - - - - Inferior a 24 cm .......................................................................  pa  

- - - - - De 24 cm ou mais:  
6403.59.95  - - - - - - Para homem .........................................................................  pa  
6403.59.99  - - - - - - Para senhora ........................................................................  pa  

- Outro calçado:  
6403.91  - - Cobrindo o tornozelo:  
6403.91.05 - - - Com sola de madeira, sem palmilhas ........................................  pa
 - - - Outro: 
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- - - - Cobrindo o tornozelo, mas não cobrindo a barriga da perna, 
com palmilhas de acabamento, de comprimento:  

6403.91.11  - - - - - Inferior a 24 cm .......................................................................  pa  
- - - - - De 24 cm ou mais:  

6403.91.13  - - - - - - Calçado que não seja reconhecível como calçado para 
homem ou para senhora .......................................................  pa  

- - - - - - Outro:  
6403.91.16  - - - - - - - Para homem .......................................................................  pa  
6403.91.18  - - - - - - - Para senhora .......................................................................  pa  

- - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  
6403.91.91  - - - - - Inferior a 24 cm .......................................................................  pa  

- - - - - De 24 cm ou mais:  
6403.91.93  - - - - - - Calçado que não seja reconhecível como calçado para 

homem ou para senhora .......................................................  pa  
- - - - - - Outro:  

6403.91.96  - - - - - - - Para homem .......................................................................  pa  
6403.91.98  - - - - - - - Para senhora .......................................................................  pa  
6403.99  - - Outro:  
6403.99.05 - - - Com sola de madeira, sem palmilhas ........................................  pa
 - - - Outro: 
 - - - - Calçado em que a parte anterior da gáspea é constituída por 

tiras ou compreende um ou mais cortes:  
6403.99.11  - - - - - Em que a maior altura do salto, incluindo a sola, é superior 

a 3 cm ......................................................................................  pa  
- - - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  

6403.99.31  - - - - - - Inferior a 24 cm .....................................................................  pa  
- - - - - - De 24 cm ou mais:  

6403.99.33  - - - - - - - Calçado que não seja reconhecível como calçado para 
homem ou para senhora ....................................................  pa  

- - - - - - - Outro:  
6403.99.36  - - - - - - - - Para homem ......................................................................  pa  
6403.99.38  - - - - - - - - Para senhora .....................................................................  pa  
6403.99.50  - - - - Pantufas e outro calçado de interior .........................................  pa  

- - - - Outro, com palmilhas de acabamento, de comprimento:  
6403.99.91  - - - - - Inferior a 24 cm .......................................................................  pa  

- - - - - De 24 cm ou mais:  
6403.99.93  - - - - - - Calçado que não seja reconhecível como calçado para 

homem ou para senhora .......................................................  pa  
- - - - - - Outro:  

6403.99.96  - - - - - - - Para homem .......................................................................  pa  
6403.99.98  - - - - - - - Para senhora .......................................................................  pa  

6404  Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro 
natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis:  

- Calçado com sola exterior de borracha ou de plástico:  
6404.11.00  - - Calçado para desporto; calçado para ténis, basquetebol, 

ginástica, treino e semelhantes ..............................................  pa  
6404.19  - - Outro:  
6404.19.10  - - - Pantufas e outro calçado de interior ..........................................  pa  
6404.19.90  - - - Outro ..........................................................................................  pa  
6404.20  - Calçado com sola exterior de couro natural ou 

reconstituído:  
6404.20.10  - - Pantufas e outro calçado de interior ............................................  pa  
6404.20.90  - - Outro ............................................................................................  pa  

6405  Outro calçado:  

6405.10.00  - Com parte superior de couro natural ou reconstituído ...........  pa  
6405.20  - Com parte superior de matérias têxteis:  
6405.20.10  - - Com sola exterior de madeira ou cortiça .....................................  pa  

- - Com sola exterior de outras matérias:  
6405.20.91  - - - Pantufas e outro calçado de interior ..........................................  pa  
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6405.20.99  - - - Outro ..........................................................................................  pa  
6405.90  - Outro:  
6405.90.10  - - Com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou 

reconstituído ...............................................................................  pa  
6405.90.90  - - Com sola exterior de outras matérias ..........................................  pa  

6406  Partes de calçado (incluindo as partes superiores, mesmo 
fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas 
amovíveis, reforços interiores e artefactos semelhantes 
amovíveis; polainas, perneiras e artefactos semelhantes, e 
suas partes:  

6406.10  - Partes superiores de calçado e seus componentes, exceto 
contrafortes e biqueiras rígidas:  

6406.10.10 - - De couro natural ..........................................................................  -   
6406.10.90  - - De outras matérias ......................................................................  -  
6406.20  - Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico:  
6406.20.10  - - De borracha .................................................................................  -  
6406.20.90  - - De plástico ...................................................................................  -  
6406.90 - Outras:  
6406.90.30  - - Conjuntos constituídos pela parte superior do calçado fixada à 

primeira sola ou a outra qualquer parte inferior e desprovidos 
de sola exterior ...........................................................................  pa  

6406.90.50  - - Palmilhas e outros acessórios amovíveis ....................................  -   
6406.90.60  - - Solas exteriores de couro natural ou reconstituído .....................  -   
6406.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 65 

CHAPÉUS E ARTEFACTOS DE USO SEMELHANTE, E SUAS PARTES 

Notas

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os chapéus e artefactos de uso semelhante, usados, da posição 6309;  

 b)  os chapéus e artefactos de uso semelhante, de amianto (asbesto) (posição 6812);  

 c)  os chapéus com características de brinquedos, tais como os chapéus de bonecos e os artigos para 
festas (Capítulo 95). 

2.  A posição 6502 não compreende os esboços confecionados por costura, exceto os obtidos pela 
reunião de tiras simplesmente costuradas em espiral. 
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6501.00.00  Esboços não enformados nem na copa nem na aba, discos e 
cilindros, mesmo cortados no sentido da altura, de feltro, 
para chapéus .................................................................................  p/st 

6502.00.00  Esboços de chapéus, entrançados ou obtidos por reunião de 
tiras de qualquer matéria, sem copa nem aba enformadas e 
sem guarnições .............................................................................  p/st 

6504.00.00  Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, 
entrançados ou obtidos por reunião de tiras, de qualquer 
matéria, mesmo guarnecidos ......................................................  p/st 

6505  Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de malha 
ou confecionados com rendas, feltro ou outros produtos 
têxteis, em peça (mas não em tiras), mesmo guarnecidos; 
coifas e redes, para o cabelo, de qualquer matéria, mesmo 
guarnecidas:  

  
6505.00.10 - De feltro de pelos ou de lã e pelos, obtidos a partir dos esboços 

ou discos da posição 6501.00.00 .................................................  p/st  
 - Outros: 
6505.00.30  - - Capacetes, bonés militares e semelhantes, com pala ................  p/st  
6505.00.90  - - Outros ..........................................................................................  -   

6506  Outros chapéus e artefactos de uso semelhante, mesmo 
guarnecidos:  

6506.10  - Capacetes e artefactos de uso semelhante, de proteção:  
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6506.10.10  - - De plástico ...................................................................................  p/st 
6506.10.80  - - De outras matérias ......................................................................  p/st 

- Outros:  
6506.91.00  - - De borracha ou de plástico .......................................................  p/st 
6506.99  - - De outras matérias:
6506.99.10  - - - De feltro de pelos ou de lã e pelos, obtidos a partir dos 

esboços ou discos da posição 6501.00.00 ................................  p/st  
6506.99.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
6507.00.00  Carneiras, forros, capas, armações, palas e francaletes para 

chapéus e artefactos de uso semelhante ...................................  -  
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CAPÍTULO 66 

GUARDA- CHUVAS, SOMBRINHAS, GUARDA- SÓIS, BENGALAS,  
BENGALAS- ASSENTOS, CHICOTES, E SUAS PARTES 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende: 

 a) as bengalas métricas e semelhantes (posição 9017); 

 b) as bengalas- espingardas, bengalas- estoques, bengalas- chumbadas e semelhantes (Capítulo 93); 

 c)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo: guarda- chuvas e sombrinhas, com características de 
brinquedos). 

2.  A posição 6603 não compreende as partes, guarnições e acessórios, de matérias têxteis, nem as 
baínhas, coberturas, borlas, franjas e semelhantes, de qualquer matéria, para os artefactos das 
posições 6601 e 6602. Os artigos citados classificam- se separadamente, mesmo quando se 
apresentem com os artefactos a que se destinam, desde que neles não estejam aplicados. 
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6601  Guarda- chuvas, sombrinhas e guarda- sóis (incluindo as 
bengalas- guarda- chuvas e os guarda- sóis de jardim e 
semelhantes): 

6601.10.00  - Guarda- sóis de jardim e artefactos semelhantes ....................  p/st 
 - Outros: 
6601.91.00  - - De haste ou cabo telescópico ..................................................  p/st 
6601.99  - - Outros: 
6601.99.20 - - - Com cobertura de tecidos de matérias têxteis ..........................  p/st  
6601.99.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
6602.00.00  Bengalas, bengalas- assentos, chicotes, e artefactos 

semelhantes ...................................................................................  -  

6603  Partes, guarnições e acessórios, para os artefactos das 
posições 66.01 e 66.02: 

6603.20.00  - Armações montadas, mesmo com hastes ou cabos, para 
guarda- chuvas, sombrinhas ou guarda- sóis ..........................  -  

6603.90  - Outros:
6603.90.10  - - Punhos, cabos e castões .............................................................  -  
6603.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 67 

PENAS E PENUGEM PREPARADAS E SUAS OBRAS; FLORES ARTIFICIAIS; 
OBRAS DE CABELO 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os tecidos filtrantes, de cabelo (posição 5911); 

 b)  os motivos florais de rendas, de bordados ou de outros tecidos (Secção XI); 

 c)  o calçado (Capítulo 64); 

 d)  os chapéus e artefactos de uso semelhante e as coifas e redes, para o cabelo (Capítulo 65); 

 e) os brinquedos, o material de desporto e os artigos para festas (Capítulo 95); 

 f) os espanadores, as borlas para pós e as peneiras de cabelo (Capítulo 96). 

2.  A posição 6701 não compreende: 

 a)  os artefactos em que as penas ou penugem entrem unicamente como matérias de enchimento ou 
estofamento e especialmente os artigos de colchoaria da posição 9404; 

 b)  o vestuário e seus acessórios em que as penas ou penugem constituam simples guarnições ou 
matéria de enchimento ou estofamento; 

 c)  as flores e folhagem artificiais, e suas partes e artefactos confecionados da posição 6702. 

3.  A posição 6702 não compreende: 

 a)  os artefactos de vidro (Capítulo 70); 

 b)  as imitações de flores, de folhagem ou de frutos, em cerâmica, pedra, metal, madeira, etc., obtidas 
numa só peça, por moldação, forjamento, cinzelagem, estampagem ou por qualquer outro 
processo, ou ainda formadas por diversas partes reunidas por processos que não sejam a 
amarração, colagem, encaixe ou processos semelhantes. 



CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

67/2 2014

6701.00.00  Peles e outras partes de aves, com as suas penas ou 
penugem, penas, partes de penas, penugem e artefactos 
destas matérias, exceto os produtos da posição 05.05, bem 
como os cálamos e outros canos de penas, trabalhados ........  -  

6702  Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; 
artefactos confecionados com flores, folhagem e frutos, 
artificiais: 

6702.10.00  - De plástico ...................................................................................  -  
6702.90.00  - De outras matérias ......................................................................  -  
6703.00.00  Cabelos dispostos no mesmo sentido, adelgaçados, 

branqueados ou preparados de outro modo; lã, pelos e 
outras matérias têxteis, preparados para a fabricação de 
perucas ou de artefactos semelhantes .......................................  -  

6704  Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e 
artefactos semelhantes de cabelo, pelos ou matérias têxteis; 
outras obras de cabelo não especificadas nem 
compreendidas noutras posições: 

- De matérias têxteis sintéticas: 
6704.11.00  - - Perucas completas ....................................................................  -  
6704.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
6704.20.00  - De cabelo ......................................................................................  -  
6704.90.00  - De outras matérias ......................................................................  -  
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SECÇÃO XIII 

OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATÉRIAS 
SEMELHANTES; PRODUTOS CERÂMICOS; VIDRO E SUAS OBRAS 

CAPÍTULO 68 

OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATÉRIAS 
SEMELHANTES 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos do Capítulo 25;  

 b)  o papel e cartão revestidos, impregnados ou recobertos, das posições 4810 ou 4811 (por exemplo, 
os recobertos de mica em pó ou de grafite e os betumados ou asfaltados);  

 c)  os tecidos e outros têxteis revestidos, impregnados ou recobertos, dos Capítulos 56 ou 59 (por 
exemplo, os recobertos de mica em pó, de betume ou de asfalto);  

 d)  os artefactos do Capítulo 71;  

 e)  as ferramentas e suas partes, do Capítulo 82;  

 f)  as pedras litográficas da posição 8442;  

 g)  os isoladores elétricos (posição 8546) e as peças isolantes da posição 8547;  

 h)  as mós para aparelhos dentários (posição 9018);  

 ij)  os artefactos do Capítulo 91 (por exemplo, caixas e semelhantes de artigos de relojoaria);  

 k)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação, construções pré-
fabricadas);  

 l)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto);  

 m) os artefactos da posição 9602, desde que constituídos pelas matérias mencionadas na Nota 2 b) 
do Capítulo 96, os artefactos da posição 9606 (por exemplo, os botões), da posição 9609 (por 
exemplo,os lápis de ardósia) ou da posição 9610 (por exemplo, as ardósias para escrita e 
desenho);  

 n) os artefactos do Capítulo 97 (por exemplo, objetos de arte). 

2. Na aceção da posição 6802, a expressão “pedras de cantaria ou de construção trabalhadas” aplica- se 
não só às pedras incluídas nas posições 2515 ou 2516, mas também a todas as outras pedras 
naturais (por exemplo, quartzites, silex, dolomite, esteatite) trabalhadas do mesmo modo, exceto a 
ardósia. 
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6801.00.00  Pedras para calcetar, lancis e placas (lajes) para 
pavimentação, de pedra natural (exceto a ardósia)...................  -  

6802  Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 
6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluindo a ardósia), mesmo 
com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural 
(incluindo a ardósia), corados artificialmente:  

6802.10.00  - Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo 
de forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior 
superfície possa ser inscrita num quadrado de lado inferior 
a 7 cm; grânulos, fragmentos e pós, corados artificialmente  -  

 - Outras pedras de cantaria ou de construção e suas obras, 
simplesmente talhadas ou serradas, de superfície plana ou lisa:  

6802.21.00  - - Mármore, travertino e alabastro ...............................................  -  
6802.23.00  - - Granito ........................................................................................  -  
6802.29.00  - - Outras pedras ............................................................................  -  
 - Outras:  
6802.91.00  - - Mármore, travertino e alabastro ...............................................  -  
6802.92.00  - - Outras pedras calcárias ............................................................  -  
6802.93  - - Granito:  
6802.93.10  - - - Polido, decorado ou trabalhado de outro modo, mas não 

esculpido, de peso liquido igual ou superior a 10 Kg .................  -  
6802.93.90  - - - Outro ..........................................................................................  -  
6802.99  - - Outras pedras:  
6802.99.10  - - - Polidas, decoradas ou trabalhadas de outro modo, mas não 

esculpidas, de peso liquido igual ou superior a 10 Kg ...............  -  
6802.99.90  - - - Outras ........................................................................................  -  

6803.00  Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou 
aglomerada:     

6803.00.10  - Ardósia para telhados ou para fachadas .......................................  -   
6803.00.90  - Outras ............................................................................................  -   

6804  Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, 
desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras 
para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de 
pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais 
aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras 
matérias:  

6804.10.00  - Mós para moer ou desfibrar .......................................................  -  
- Outras mós e artefactos semelhantes:  

6804.21.00  - - De diamante natural ou sintético, aglomerado .......................  -  
6804.22  - - De outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica:  

- - - De abrasivos artificiais, com aglomerante:  
- - - - De resinas sintéticas ou artificiais:  

6804.22.12  - - - - - Não reforçados .......................................................................  -  
6804.22.18  - - - - - Reforçados .............................................................................  -  
6804.22.30  - - - - De cerâmica ou de silicatos .....................................................  -  
6804.22.50  - - - - De outras matérias ...................................................................  -  
6804.22.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
6804.23.00  - - De pedras naturais ....................................................................  -  
6804.30.00  - Pedras para amolar ou para polir, manualmente .....................  -  

6805 Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, 
aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras 
matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de 
outro modo:
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6805.10.00  - Aplicados apenas sobre tecidos de matérias têxteis ..............  -
6805.20.00  - Aplicados apenas sobre papel ou cartão ..................................  -  
6805.30.00  - Aplicados sobre outras matérias ...............................................  - 

6806  Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de 
rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculite e argilas, 
expandidas, espuma de escórias e produtos minerais 
semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias 
minerais para isolamento do calor e do som ou para 
absorção do som, exceto as das posições 6811, 6812 ou no 
Capítulo 69:  

6806.10.00  - Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã 
de rocha e lãs minerais semelhantes, mesmo misturadas 
entre si, em blocos ou massas, em folhas ou em rolos .........  -  

6806.20  - Vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e 
produtos minerais semelhantes, expandidos, mesmo 
misturados entre si:  

6806.20.10  - - Argilas expandidas.......................................................................  -  
6806.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
6806.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

6807  Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, 
breu ou pez):  

6807.10.00  - Em rolos .......................................................................................  m2   
6807.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  
6808.00.00  Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras 

vegetais, de palha ou de aparas, partículas, serradura 
(serragem) ou de outros desperdícios de madeira, 
aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes 
minerais ..........................................................................................  -  

6809  Obras de gesso ou de composições à base de gesso:  

 - Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não 
ornamentados:  

6809.11.00  - - Revestidos ou reforçados exclusivamente com papel ou 
cartão ........................................................................................  m2

6809.19.00  - - Outros .........................................................................................  m2

6809.90.00  - Outras obras ................................................................................  -  

6810  Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, 
mesmo armadas:  

 - Telhas, ladrilhos, placas (lajes), tijolos e artefactos semelhantes:  
6810.11  - - Blocos e tijolos para a construção:  
6810.11.10  - - - De betão (concreto) leve (a base de bimskies, escórias 

granuladas, etc.) ........................................................................  -  
6810.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
6810.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outras obras:  
6810.91.00 - - Elementos pré- fabricados para a construção ou 

engenharia civil ........................................................................  -   
6810.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

6811  Obras de fibrocimento, cimento- celulose ou produtos 
semelhantes:  

6811.40.00  - Que contenham amianto ............................................................  -   
- Que não contenham amianto: 

6811.81.00  - - Chapas onduladas .....................................................................  -   
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6811.82.00 - - Outras chapas, painéis, ladrilhos, telhas e artigos 
semelhantes .............................................................................  -  

6811.89.00 - - Outras obras .............................................................................. -  

6812  Amianto trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto 
ou à base de amianto e carbonato de magnésio; obras 
destas misturas ou de amianto (por exemplo, fios, tecidos, 
vestuário, chapéus e artefactos de uso semelhante, calçado, 
juntas), mesmo armadas, exceto as das posições 6811 ou 
6813:  

6812.80  - De crocidolite:
6812.80.10  - - Trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto, ou à base 

de amianto e carbonato de magnésio ........................................  -   
6812.80.90  - - Outros ..........................................................................................  -   

- Outros: 
6812.91.00  - - Vestuário, acessórios de vestuário, calçado e chapéus .......  -   
6812.92.00  - - Papeis, cartões e feltros ...........................................................  -   
6812.93.00  - - Folhas de amianto e elastómeros, comprimidos, para 

juntas, mesmo apresentadas em rolos ....................................  -   
6812.99  - - Outros:  
6812.99.10 - - - Amianto trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto ou 

à base de amianto e carbonato de magnésio ............................  -    
6812.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -   

6813  Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, 
segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para 
travões, embraiagens ou qualquer outro mecanismo de 
fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais 
ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras 
matérias:  

6813.20.00  - Que contenham amianto ............................................................  -  
- Que não contenham amianto: 

6813.81.00  - - Guarnições para travões ...........................................................  -  
6813.89.00  - - Outras .........................................................................................  -   

6814  Mica trabalhada e obras de mica, incluindo a mica 
aglomeradada ou reconstituída, mesmo com suporte de 
papel, de cartão ou de outras matérias:  

6814.10.00  - Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou 
reconstituída, mesmo com suporte ..........................................  -  

6814.90.00  - Outras ...........................................................................................  - 

6815  Obras de pedra ou de outras matérias minerais (incluindo as 
fibras de carbono, as obras destas matérias e as de turfa), 
não especificadas nem compreendidas noutras posições: 

6815.10  - Obras de grafite ou de outros carbonos, para usos não 
elétricos:  

6815.10.10  - - Fibras de carbono e obras de fibras de carbono .........................  -  
6815.10.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
6815.20.00  - Obras de turfa ..............................................................................  -  

- Outras obras:  
6815.91.00  - - Que contenham magnesite, dolomite ou cromite ..................  -  
6815.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 69 

PRODUTOS CERÂMICOS 

Notas 

1. O presente Capítulo apenas compreende os produtos cerâmicos obtidos por cozedura depois de 
previamente enformados ou trabalhados. As posições 6904 a 6914 abrangem unicamente os produtos 
não suscetíveis de serem classificados nas posições 6901 a 6903. 

2. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os produtos da posição 2844;  

 b) os artefactos da posição 6804;  

 c)  os artefactos do Capítulo 71, tais como os objetos que satisfaçam à definição de bijutarias;  

 d)  os ceramais (cermets) da posição 8113;  

 e)  os artefactos do Capítulo 82;  

 f)  os isoladores elétricos (posição 8546) e as peças isolantes da posição 8547;  

 g)  os dentes artificiais de cerâmica (posição 9021);  

 h)  os artefactos do Capítulo 91 (por exemplo, caixas  e semelhantes de artigos de relojoaria);  

 ij)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação, construções pré-
fabricadas);  

 k) os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo: brinquedos, jogos, material de desporto);  

 l)  os artefactos da posição 9606 (por exemplo, botões) ou da posição 9614 (por exemplo, 
cachimbos);  

 m) os artefactos do Capítulo 97 (por exemplo, objetos de arte). 
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I. PRODUTOS DE FARINHAS SILICIOSAS FÓSSEIS OU DE  
TERRAS  SILICIOSAS  SEMELHANTES  E PRODUTOS 

REFRATÁRIOS 

6901.00.00 Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de 
farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolite, 
diatomite) ou de terras siliciosas semelhantes .........................  -

6902  Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas 
semelhantes, para construção, refratários, que não sejam de 
farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas 
semelhantes:  

6902.10.00  - Que contenham, em peso, mais de 50% dos elementos Mg, 
Ca ou Cr, tomados isoladamente ou em conjunto, 
expressos em MgO, CaO ou Cr2 O3 ..........................................  -  

6902.20  - Que contenham, em peso, mais de 50% de alumina (Al2 O3), 
de sílica (SiO2) ou de uma mistura ou combinação destes 
produtos:  

6902.20.10  - - Que contenham, em peso, 93% ou mais de sílica (SiO2) ...........  -  
 - - Outros:  
6902.20.91  - - - Que contenham, em peso, mais de 7%, mas menos de 45% 

de alumina (Al2O3) ......................................................................  -  
6902.20.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
6902.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

6903  Outros produtos cerâmicos refratários (por exemplo, 
retortas, cadinhos, muflas, bocais, tampões, suportes, 
copelas, tubos, mangas, varetas) que não sejam de farinhas 
siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes:  

6903.10.00  - Que contenham, em peso, mais de 50% de grafite ou de 
outro carbono, ou de uma mistura destes produtos ..............  -  

6903.20  - Que contenham, em peso, mais de 50% de alumina (Al2O3) 
ou de uma mistura ou combinação de alumina e sílica 
(SiO2):  

6903.20.10  - - Que contenham, em peso, menos de 45% de alumina (Al2O3) ..  -  
6903.20.90  - - Que contenham, em peso, 45% ou mais de alumina (Al2O3) ......  -  
6903.90  - Outros:  
6903.90.10  - - Que contenham, em peso, mais de 25% mas não mais de 50% 

de grafite ou de outro carbono, ou de uma mistura destes 
produtos .....................................................................................  -  

6903.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

II. OUTROS PRODUTOS CERÂMICOS 

6904  Tijolos para construção, tijoleiras, tapa- vigas e produtos 
semelhantes, de cerâmica:  

6904.10.00  - Tijolos para construção ..............................................................  p/st 
6904.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

6905  Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumo, 
ornamentos arquitetónicos, de cerâmica, e outros produtos 
cerâmicos para construção:  

6905.10.00  - Telhas ...........................................................................................  p/st 
6905.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
6906.00.00  Tubos, algerozes ou calhas e acessórios para canalizações, 

de cerâmica ....................................................................................  -  
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6907  Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não 
vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com 
suporte:  

6907.10.00  - Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo 
de forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior 
superfície possa ser inscrita num quadrado de lado inferior 
a 7 cm ...........................................................................................  m2

6907.90  - Outros:  
6907.90.20  - - De grés ........................................................................................  m2

6907.90.80  - - Outros ..........................................................................................  m2

6908  Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, 
pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou 
esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte:  

6908.10.00 - Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo 
de forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior 
superfície possa ser inscrita num quadrado de lado inferior 
a 7 cm ...........................................................................................  m2

6908.90 - Outros:  
- - De barro comum:  

6908.90.11  - - - Ladrilhos duplos do tipo "Spaltplatten" .....................................  m2

6908.90.20 - - - Outros ........................................................................................  m2

 - - Outros:  
6908.90.31  - - - Ladrilhos duplos do tipo "Spaltplatten" .....................................  m2

 - - - Outros:  
6908.90.51  - - - - Cuja superfície não ultrapasse 90 cm2 ....................................  m2

 - - - - Outros:  
6908.90.91  - - - - - De grés ...................................................................................  m2

6908.90.93  - - - - - De faiança ou de barro fino ....................................................  m2

6908.90.99  - - - - - Outros .....................................................................................  m2

6909  Aparelhos e artefactos para usos químicos ou para outros 
usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros 
recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; 
bilhas e outras vazilhas próprias para transporte ou 
embalagem, de cerâmica:  

 - Aparelhos e artefactos para usos químicos ou para outros usos 
técnicos:  

6909.11.00  - - De porcelana ..............................................................................  -  
6909.12.00  - - Artefactos com uma dureza equivalente a 9 ou mais na 

escala de Mohs .........................................................................  - 
6909.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
6909.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

6910  Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, 
sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e 
aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de 
cerâmica:  

6910.10.00  - De porcelana ................................................................................  -  
6910.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

6911  Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene 
ou de toucador, de porcelana:  
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6911.10.00  - Artigos para serviço de mesa ou de cozinha ...........................  -  
6911.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

6912.00  Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene 
ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana:  

6912.00.10  - De barro comum ............................................................................  -  
6912.00.30  - De grés ..........................................................................................  -  
6912.00.50  - De faiança ou de barro fino ...........................................................  -  
6912.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

6913  Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica:  

6913.10.00  - De porcelana ................................................................................  -  
6913.90  - Outros:  
6913.90.10  - - De barro comum ..........................................................................  -  

- - Outros:  
6913.90.93  - - - De faiança ou de barro fino ........................................................  -  
6913.90.98  - - - Outros ........................................................................................  -   

6914  Outras obras de cerâmica:  

6914.10.00  - De porcelana ................................................................................  -  
6914.90.00  - Outras ...........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 70 

VIDRO E SUAS OBRAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os artigos da posição 3207 (por exemplo, composições vitrificáveis, fritas de vidro e outros vidros 
em pó, grânulos, lamelas ou flocos);  

 b)  os artigos do Capítulo 71 (por exemplo, bijutarias);  

 c)  os cabos de fibras óticas da posição 8544, os isoladores elétricos (posição 8546) e as peças 
isolantes da posição 8547;  

 d)  as fibras óticas, os elementos de ótica trabalhados opticamente, as seringas hipodérmicas, os 
olhos artificiais, bem como os termómetros, barómetros, areómetros, densímetros e outros artigos 
e instrumentos, do Capítulo 90;  

 e)  os aparelhos de iluminação, os anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosos, e 
artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes, da 
posição 9405;  

 f)  os jogos, brinquedos, acessórios para árvores de Natal, bem como outros artefactos do Capítulo 
95, exceto os olhos sem mecanismo para bonecos e para outros artefactos do Capítulo 95;  

 g)  os botões, os vaporizadores, as garrafas térmicas montadas e outros artefactos incluídos no 
Capítulo 96. 

2.  Na aceção das posições 7003, 7004 e 7005:  

 a)  não se consideram como “trabalhados” os vidros que tenham sido submetidos a qualquer 
operação antes do recozimento;  

 b)  o recorte em qualquer forma não afeta a classificação do vidro em chapas ou folhas;  

 c)  consideram- se “camadas absorventes refletoras ou não”, as camadas metálicas ou de compostos 
químicos (por exemplo, óxidos metálicos) de espessura microscópica, que absorvam 
especialmente os raios infravermelhos ou melhorem as qualidades refletoras do vidro, sem impedir 
a sua transparência ou translucidez ou que impeçam a superfície do vidro de refletir a luz.  

3.  Os produtos indicados na posição 7006 continuam a classificar- se nesta posição, mesmo que 
apresentem o caráter de artefactos. 

4.  Na aceção da posição 7019, considera- se “lã de vidro”:  

 a)  as lãs minerais cujo teor de sílica (SiO2) seja igual ou superior a 60%, em peso;  
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 b)  as lãs minerais cujo teor de sílica (SiO2), em peso, seja inferior a 60%, mas cujo teor de óxidos 
alcalinos (K2O ou Na2O) seja superior a 5%, em peso, ou cujo teor de anidrido bórico (B2O3) seja 
superior a 2%, em peso. 

 As lãs minerais que não obedeçam a estas condições incluem- se na posição 6806. 

5.  Na Nomenclatura, o quartzo e outras sílicas fundidas consideram- se como “vidro”. 

Nota de subposições 

1. Na aceção das subposições 7013 22, 7013 33, 7013 41 e 7013 91 a expressão “cristal de chumbo” só 
compreende o vidro com um teor de monóxido de chumbo (PbO) igual ou superior a 24%, em peso.  
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7001.00  Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de 
vidro; vidro em blocos ou massas:  

7001.00.10  - Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro .....  -  
 - Vidro em blocos ou massas:  
7001.00.91  - - Vidro de ótica ...............................................................................  -  
7001.00.99  - - Outro ............................................................................................  -  

7002  Vidro em esferas (exceto as microsferas da posição 70.18), 
barras, varetas ou tubos, não trabalhado:  

7002.10.00  - Esferas ..........................................................................................  -  
7002.20  - Barras ou varetas:  
7002.20.10  - - De vidro de ótica ..........................................................................  -  
7002.20.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

- Tubos:  
7002.31.00  - - De quartzo ou de outras sílicas fundidos ...............................  -  
7002.32.00  - - De outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não 

superior a 5 x 10- 6 por Kelvin, entre 0o C e 300o C ................  -  
7002.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  

7003  Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, 
mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem 
qualquer outro trabalho: 

 - Chapas e folhas, não armadas:  
7003.12  - - Coradas na massa, opacificadas, folheadas (chapeadas), 

ou com camada absorvente, refletora ou não:
7003.12.10  - - - De vidro de ótica ........................................................................  m2

 - - - Outras: 
7003.12.91 - - - - Com camada não refletora .......................................................  m2

7003.12.99 - - - - Outras .......................................................................................  m2

7003.19  - - Outras:  
7003.19.10  - - - De vidro de ótica ........................................................................  m2

7003.19.90  - - - Outras ........................................................................................  m2

7003.20.00  - Chapas e folhas, armadas ..........................................................  m2

7003.30.00  - Perfis .............................................................................................  -  

7004  Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada 
absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro 
trabalho: 

7004.20  - Vidro corado na massa, opacificado, folheado (chapeado), 
ou com camada absorvente, refletora ou não:
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7004.20.10  - - Vidro de ótica ...............................................................................  m2

 - - Outras: 
7004.20.91 - - - Com camada não refletora ........................................................  m2

7004.20.99  - - - Outras ........................................................................................  m2

7004.90  - Outro vidro:  
7004.90.10  - - Vidro de ótica ...............................................................................  m2

7004.90.80  - - Outro ............................................................................................  m2

7005  Vidro flotado e vidro desbastado ou polido numa ou em 
ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com 
camada absorvente, refletora ou não, mas não trabalhado de 
outro modo: 

7005.10  - Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou 
não: 

7005.10.05 - - Com camada não refletora ..........................................................  m2

 - - Outro, de espessura: 
7005.10.25  - - - Não superior a 3,5 mm ..............................................................  m2

7005.10.30  - - - Superior a 3,5 mm, mas não superior a 4,5 mm .......................  m2

7005.10.80  - - - Superior a 4,5 mm .....................................................................  m2

 - Outro vidro, não armado: 
7005.21 - - Corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou 

simplesmente desbastado:
7005.21.25 - - - De espessura não superior a 3,5 mm ........................................  m2

7005.21.30 - - - De espessura superior a 3,5 mm, mas não superior a 4,5 mm .  m2

7005.21.80 - - - De espessura superior a 4,5 mm ...............................................  m2

7005.29 - - Outro: 
7005.29.25 - - - De espessura não superior a 3,5 mm ........................................  m2

7005.29.35 - - - De espessura superior a 3,5 mm, mas não superior a 4,5 mm .  m2

7005.29.80 - - - De espessura superior a 4,5 mm ...............................................  m2

7005.30.00 - Vidro armado ...............................................................................  m2

7006.00  Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, 
biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de 
outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras 
matérias:  

7006.00.10  - Vidro de ótica .................................................................................  -  
7006.00.90  - Outro ..............................................................................................  -  

7007  Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou 
formados de folhas contracoladas:  

 - Vidros temperados:  
7007.11  - - De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação 

em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros 
veículos:  

7007.11.10  - - - De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em 
automóveis e tratores .................................................................  -  

7007.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
7007.19  - - Outros:  
7007.19.10  - - - Esmaltados ................................................................................  m2

7007.19.20  - - - Corados na massa, opacificados, folheados (chapeados) ou 
com camada absorvente ou refletora ........................................  m2

7007.19.80  - - - Outros ........................................................................................  m2

 - Vidros formados de folhas contracoladas:  
7007.21  - - De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação 

em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros 
veículos:  

7007.21.20  - - - De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em 
automóveis e tratores .................................................................  -   

7007.21.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
7007.29.00  - - Outros .........................................................................................  m2
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7008.00  Vidros isolantes de paredes múltiplas:  

7008.00.20 - Corados na massa, opacificados, folheados (chapeados) ou 
com camada absorvente ou refletora ...........................................  m2

 - Outros:  
7008.00.81  - - Formados por duas chapas de vidro seladas em toda a volta 

por uma junta hermética e separadas por uma camada de ar, 
de outro gás ou de vácuo ...........................................................  m2

7008.00.89  - - Outros ..........................................................................................  m2

7009  Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluindo os 
espelhos retrovisores:  

7009.10.00  - Espelhos retrovisores para veículos .........................................  p/st 
 - Outros:  
7009.91.00  - - Não emoldurados ......................................................................  -  
7009.92.00  - - Emoldurados ..............................................................................  -  

7010  Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens 
tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios 
para transporte ou embalagem; boiões de vidro para 
conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos de uso 
semelhante, de vidro:  

7010.10.00  - Ampolas ........................................................................................  p/st 
7010.20.00 - Rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante .....  - 
7010.90 - Outros:
7010.90.10 - - Boiões para esterilizar .................................................................  p/st 

- - Outros: 
7010.90.21 - - - Obtidos a partir de um tubo de vidro ..........................................  p/st 

- - - Outros, de capacidade nominal: 
7010.90.31 - - - - De 2,5 ��ou mais .......................................................................  p/st 

- - - - De menos de 2,5 �: 
- - - - - Para géneros alimentícios e bebidas: 
- - - - - - Garrafas e frascos: 
- - - - - - - De vidro não corado, de capacidade nominal: 

7010.90.41 - - - - - - - - De 1���ou mais ...................................................................  p/st 
7010.90.43 - - - - - - - - Superior a 0,33��, mas inferior a 1�� ...................................  p/st 
7010.90.45 - - - - - - - - Igual ou superior a 0,15��, mas não superior a 0,33�� ........  p/st 
7010.90.47 - - - - - - - - Inferior a 0,15��� .................................................................  p/st 

- - - - - - - De vidro corado, de capacidade nominal: 
7010.90.51 - - - - - - - - De 1���ou mais ...................................................................  p/st 
7010.90.53 - - - - - - - - Superior a 0,33��, mas inferior a 1 � ...................................  p/st 
7010.90.55 - - - - - - - - Igual ou superior a 0,15��, mas não superior a 0,33�� ........  p/st 
7010.90.57 - - - - - - - - Inferior a 0,15��� .................................................................  p/st 

- - - - - - Outros, de capacidade nominal: 
7010.90.61 - - - - - - - De 0,25���ou mais ................................................................  p/st 
7010.90.67 - - - - - - - Inferior a 0,25��� ...................................................................  p/st 

- - - - - Para produtos farmacêuticos, de capacidade nominal: 
7010.90.71 - - - - - - Superior a 0,055�� .................................................................  p/st 
7010.90.79 - - - - - - Não superior a 0,055�� ..........................................................  p/st 

- - - - - Para outros produtos: 
7010.90.91 - - - - - - De vidro não corado ..............................................................  p/st 
7010.90.99 - - - - - - De vidro corado .....................................................................  p/st 

7011  Ampolas e invólucros, mesmo tubulares, abertos, e suas 
partes, de vidro, sem guarnições, para lâmpadas elétricas, 
tubos catódicos ou semelhantes:  

7011.10.00  - Para iluminação elétrica .............................................................  -  
7011.20.00  - Para tubos catódicos ..................................................................  -  
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7011.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

7013  Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, 
escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes, 
(exceto os das posições 7010 ou 7018):  

7013.10.00  - Objetos de vitrocerâmica............................................................  p/st 
 - Copos com pé, exceto de vitrocerâmica:  
7013.22  - - De cristal de chumbo:  
7013.22.10 - - - De colha manual ........................................................................  p/st  
7013.22.90 - - - De colha mecânica ....................................................................  p/st  
7013.28 - - Outros: 
7013.28.10 - - - De colha manual ........................................................................  p/st  
7013.28.90 - - - De colha mecânica ....................................................................  p/st  

- Outros copos, exceto de vitrocerâmica: 
7013.33 - - De cristal de chumbo:

- - - De colha manual: 
7013.33.11  - - - - Lapidados ou decorados de outra forma .................................  p/st  
7013.33.19  - - - - Outros .......................................................................................  p/st  

- - - De colha mecânica:  
7013.33.91  - - - - Lapidados ou decorados de outra forma .................................  p/st  
7013.33.99  - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
7013.37  - - Outros:  
7013.37.10  - - - De vidro temperado....................................................................  p/st  

- - - Outros:  
- - - - De colha manual:  

7013.37.51  - - - - - Lapidados ou decorados de outra forma ................................  p/st  
7013.37.59  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st  

- - - - De colha mecânica:  
7013.37.91  - - - - - Lapidados ou decorados de outra forma ................................  p/st  
7013.37.99  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st  

- Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, 
exceto de vitrocerâmica:  

7013.41  - - De cristal de chumbo:  
7013.41.10  - - - De colha manual ........................................................................  p/st  
7013.41.90  - - - De colha mecânica ....................................................................  p/st  
7013.42.00  - - De vidro com um coeficiente de dilatação linear não 

superior a 5 x 10- 6 por Kelvin, entre 0o C e 300o C ................  p/st  
7013.49  - - Outros:  
7013.49.10  - - - De vidro temperado....................................................................  p/st  

- - - De outro vidro:  
7013.49.91  - - - - De colha manual ......................................................................  p/st  
7013.49.99  - - - - De colha mecânica ...................................................................  p/st  

- Outros objetos:  
7013.91  - - De cristal de chumbo:  
7013.91.10  - - - De colha manual ........................................................................  p/st 
7013.91.90  - - - De colha mecânica ....................................................................  p/st 
7013.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
7014.00.00  Artefactos de vidro para sinalização e elementos de ótica de 

vidro (exceto os da posição 70.15), não trabalhados 
opticamente ...................................................................................  -  

7015  Vidros para relógios e aparelhos semelhantes e vidros 
semelhantes, vidros para lentes, mesmo corretivas, curvos 
ou arqueados, ocos ou semelhantes, não trabalhados 
opticamente; esferas ocas e segmentos de esferas, de vidro, 
para fabricação desses vidros:  

7015.10.00  - Vidros para lentes corretivas .....................................................  -  
7015.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

7016  Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefactos, 
de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para a 
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construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, 
de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações 
semelhantes; vitrais de vidro; vidro denominado 
"multicelular" ou "espuma" de vidro, em blocos, painéis, 
chapas e conchas ou formas semelhantes:  

7016.10.00  - Cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes de vidro, 
mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações 
semelhantes ................................................................................  -  

7016.90  - Outros:  
7016.90.10  - - Vitrais de vidro .............................................................................  m2

7016.90.40  - - Blocos e tijolos, para edifícios ou para construção......................  -   
7016.90.70  - - Outros ..........................................................................................  -   

7017  Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, 
mesmo graduados ou calibrados:  

7017.10.00  - De quartzo ou de outras sílicas, fundidos ................................  -  
7017.20.00  - De outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não 

superior a 5 x 10 - 6 por Kelvin, entre 0o C e 300o C .................  -  
7017.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

7018  Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, 
imitações de pedras preciosas ou semipreciosas e artefactos 
semelhantes, de vidro e suas obras, exceto de bijutaria; 
olhos de vidro, exceto de prótese; estatuetas e outros 
objetos de ornamentação, de vidro trabalhado a maçarico, 
exceto de bijutaria; microsferas de vidro, de diâmetro não 
superior a 1 mm:  

7018.10  - Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, 
imitações de pedras preciosas ou semipreciosas e 
artefactos semelhantes, de vidro:  

- - Contas de vidro:  
7018.10.11 - - - Lapidadas e polidas mecanicamente .........................................  -  
7018.10.19  - - - Outras ........................................................................................  -  
7018.10.30  - - Imitações de pérolas naturais ou cultivadas ................................  -  

- - Imitações de pedras preciosas ou semipreciosas:  
7018.10.51  - - - Lapidadas e polidas mecanicamente .........................................  -  
7018.10.59  - - - Outras ........................................................................................  -  
7018.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
7018.20.00  - Microsferas de vidro, de diâmetro não superior a 1 mm.........  -  
7018.90  - Outros:  
7018.90.10 - - Olhos de vidro; vidrilhos ...............................................................  -  
7018.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

7019  Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por 
exemplo: fios, tecidos):  

- Mechas, mesmo ligeiramente torcidas (rovings) e fios, cortados 
ou não: 

7019.11.00  - - Fios cortados (chopped strands), de comprimento não 
superior a 50 mm .....................................................................  -  

7019.12.00  - - Mechas ligeiramente torcidas (rovings) ..................................  -  
7019.19 - - Outros:
7019.19.10 - - - De filamentos .............................................................................  -  
7019.19.90  - - - De fibras descontínuas ..............................................................  -  

- Véus, mantas, esteiras (mats), colchões, painéis e produtos 
semelhantes, não tecidos: 

7019.31.00 - - Esteiras (mats) ...........................................................................  - ∗

7019.32.00  - - Véus ............................................................................................  - ∗
7019.39.00  - - Outros .........................................................................................  - 
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7019.40.00 - Tecidos de mechas ligeiramente torcidas (rovings) ................  - 
 - Outros tecidos: 
7019.51.00 - - De largura não superior a 30 cm ..............................................  -  
7019.52.00 - - De largura superior a 30 cm, em ponto de tafetá, com peso 

inferior a 250 g/m2, de filamentos de título não superior a 
136 tex, por fio simples ...........................................................  - 

7019.59.00 - - Outros .........................................................................................  -  
7019.90.00 - Outras ...........................................................................................  -  

7020.00  Outras obras de vidro:  

7020.00.05 - Tubos e suportes de quartzo para reatores, concebidos para 
inserção em fornos de difusão e oxidação para a produção de 
materiais semicondutores .............................................................  - 

- Ampolas de vidro para garrafas térmicas ou para outros 
recipientes isotérmicos, cujo isolamento seja assegurado pelo 
vácuo: 

7020.00.07  - - Não acabadas ..............................................................................  -   
7020.00.08  - - Acabadas .....................................................................................  -   

- Outros: 
7020.00.10  - - De quartzo ou de outras sílicas fundidos .....................................  -  
7020.00.30  - - De vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 

5 x 10 - 6 por Kelvin, entre 0o C e 300o C ......................................  -  
7020.00.80  - - Outras ..........................................................................................  -  
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SECÇÃO XIV 

PÉROLAS NATURAIS  OU CULTIVADAS,  PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS 
E SEMELHANTES,  METAIS PRECIOSOS,  METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE 

METAIS PRECIOSOS,  E SUAS OBRAS; BIJUTARIAS; MOEDAS 

CAPÍTULO 71 

PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS 
E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE 

METAIS PRECIOSOS, E SUAS OBRAS; BIJUTARIAS; MOEDAS 

Notas 

1. Ressalvado o disposto na Nota 1 a) da Secção VI e as exceções a seguir referidas, classificam- se no 
presente Capítulo todos os artefactos, compostos total ou parcialmente: 

 a)  de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas 
ou reconstituídas; ou 

 b)  de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. 

2. A)  as posições 7113, 7114 e 7115 não compreendem os artefactos em que os metais preciosos ou os 
metais folheados ou chapeados de metais preciosos constituam simples acessórios ou guarnições 
de mínima importância (por exemplo, iniciais, monogramas, virolas, cercaduras); a Nota 1 b) 
anterior não se aplica a esses artigos. 

 B)  só estão compreendidos na posição 7116 os artefactos que não contenham metais preciosos nem 
metais folheados ou chapeados de metais preciosos, ou que apenas os contenham como simples 
acessórios ou guarnições de mínima importância. 

3. O presente Capítulo não compreende: 

 a)  as amálgamas de metais preciosos e os metais preciosos em estado coloidal (posição 2843); 

 b)  os materiais esterilizados para suturas cirúrgicas, os produtos para obturação dentária e os outros 
artefactos do Capítulo 30; 

 c)  os produtos do Capítulo 32 (por exemplo, os esmaltes metálicos líquidos); 

 d) os catalizadores em suporte (posição 3815);  

 e)  os artefactos das posições 4202 e 4203 citados na Nota 3 B) do Capítulo 42;  

 f)  os artefactos das posições 4303 e 4304; 

 g)  os produtos incluídos na Secção XI (matérias têxteis e suas obras); 

 h)  o calçado, os chapéus e artefactos de uso semelhante e outros artefactos dos Capítulos 64 ou 65; 
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 ij)  os guarda- chuvas, bengalas e outros artefactos do Capítulo 66; 

 k)  os artefactos guarnecidos de pó de diamantes, de pó de pedras preciosas ou semipreciosas ou de 
pó de pedras sintéticas, que constituam artefactos abrasivos das posições 6804 ou 6805 ou 
ferramentas do Capítulo 82; as ferramentas ou artefactos do Capítulo 82 cuja parte operante seja 
de pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou reconstituídas; as máquinas, 
aparelhos e material, elétricos, e suas partes, da Secção XVI. Continuam, no entanto, incluídos 
neste Capítulo, os artefactos e suas partes, constituídos inteiramente de pedras preciosas ou 
semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou reconstituídas, com exceção das safiras e dos 
diamantes, trabalhados, não montados, para agulhas de gira- discos (posição 8522); 

 l)  os artefactos dos Capítulo 90, 91 ou 92 (instrumentos científicos, artigos de relojoaria e 
instrumentos musicais); 

 m) as armas e suas partes (Capítulo 93); 

 n)  os artefactos mencionados na Nota 2 do Capítulo 95; 

 o)  os artefactos classificados no Capítulo 96 de acordo com a Nota 4 desse Capítulo; 

 p)  as obras originais de arte estatuária e de escultura (posição 9703), os objetos de coleção (posição 
9705) e as antiguidades com mais de cem anos (posição 9706). Todavia, as pérolas naturais ou 
cultivadas e as pedras preciosas ou semipreciosas continuam compreendidas no presente 
Capítulo. 

4. A)  Consideram- se “metais preciosos” a prata, o ouro e a platina. 

 B) O termo “platina” compreende a platina, o irídio, o ósmio, o paládio, o ródio e o ruténio. 

 C)  As expressões “pedras preciosas ou semipreciosas” e “pedras sintéticas ou reconstituídas” não 
compreendem as substâncias mencionadas na alínea b) da Nota 2 do Capítulo 96. 

5. Na aceção do presente Capítulo, consideram- se “ligas de metais preciosos” (incluindas as misturas 
sinterizadas e os compostos intermetálicos) aquelas que contenham um ou mais metais preciosos, 
desde que o peso do metal precioso ou de um dos metais preciosos seja pelo menos igual a 2% do 
peso da liga. As ligas de metais preciosos classificam- se da seguinte maneira: 

 a)  as que contenham, em peso, pelo menos 2% de platina, classificam- se como ligas de platina; 

 b)  as que contenham, em peso, pelo menos 2% de ouro, mas não contenham platina ou a contenham 
em percentagem inferior, em peso, a 2%, classificam- se como ligas de ouro; 

 c)  qualquer outra liga que contenha, em peso, 2% ou mais de prata, classifica- se como liga de prata. 

6. Salvo disposição em contrário, a referência na Nomenclatura a metais preciosos ou a um ou vários 
metais preciosos especificamente designados, compreende também as ligas classificadas com os 
referidos metais por força da Nota 5. A expressão “metais preciosos” não compreende os artefactos 
definidos na Nota 7, nem os metais comuns ou as matérias não metálicas, platinados, dourados ou 
prateados. 

7. Na Nomenclatura, consideram- se como “metais folheados ou chapeados de metais preciosos” os 
artefactos com um suporte de metal que apresentem uma ou mais faces recobertas de metais 
preciosos, por soldadura, laminagem a quente ou por processo mecânico semelhante. Salvo 
disposição em contrário, os artefactos de metais comuns incrustados de metais preciosos, 
consideram- se folheados ou chapeados de metais preciosos. 

8. Ressalvadas as disposições da Nota 1 a da Secção VI, os produtos incluídos no texto da posição 
7112, classificam-se nesta posição e não em nenhuma outra da Nomenclatura.  

9. Na aceção da posição 7113 consideram- se “artefactos de joalharia”: 
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 a)  os pequenos objetos de adorno pessoal (por exemplo, anéis, braceletes ou pulseiras, colares, 
broches, brincos, correntes de relógio, berloques, pendentes, alfinetes ou pregadores de gravata, 
botões de punho, botões de peitilho, medalhas e insígnias religiosas ou outras); 

 b)  os artefactos de uso pessoal destinados a ser usados na própria pessoa, nos bolsos ou na bolsa 
(por exemplo, cigarreiras, charuteiras, tabaqueiras, caixinhas para bombons ou para pós ou  
comprimidos, bolsas em cota de malha, rosários). 

 Estes artigos podem conter, por exemplo, pérolas naturais, cultivadas ou imitações de pérolas, pedras 
preciosas ou semipreciosas, imitações dessas pedras, pedras sintéticas ou reconstituídas ou ainda 
partes de carapaças de tartaruga, madrepérola, marfim, âmbar natural ou reconstituído, azeviche ou 
coral.   

10.Na aceção da posição 7114 consideram- se “artefactos de ourivesaria” os objetos para serviço de 
mesa ou de toucador, as guarnições para escritório, os apetrechos para fumadores, os objetos para 
ornamentação de interiores e os destinados ao exercício de cultos. 

11.Na aceção da posição 7117 consideram- se “bijutarias” os artefactos da mesma natureza dos 
definidos da Nota 9 a) (exceto botões e outros artefactos da posição 9606, pentes, travessas e 
semelhantes, assim como os alfinetes para cabelo, da posição 9615), que não contenham pérolas 
naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituídas, ou só 
contenham metais preciosos ou metais folheados ou chapeados de metais preciosos como 
guarnições ou acessórios de mínima importância. 

Notas de subposições 

1. Na aceção das subposições 7106 10,7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, os termos “pós” 
e “em pó” compreendem os produtos que passem através de uma peneira com abertura de malha de 
0,5 mm numa proporção igual ou superior a 90%, em peso. 

2. Não obstante as disposições da Nota 4 b) do presente Capítulo, na aceção das subposições 7110 11 
e 7110 19 o termo “platina” não compreende o irídio, o ósmio, o paládio, o ródio e o ruténio. 

3. Para classificação das ligas nas subposições da posição 7110, cada liga classifica- se com a do metal 
(platina, paládio, ródio, irídio, ósmio ou ruténio) que predomine em peso sobre cada um dos outros. 
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I. PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS 
PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES 

7101  Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou 
combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem 
engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, enfiadas 
temporariamente para facilidade de transporte: 

7101.10.00  - Pérolas naturais ...........................................................................  g  
- Pérolas cultivadas: 

7101.21.00  - - Em bruto .....................................................................................  g  
7101.22.00  - - Trabalhadas ................................................................................  g  

7102  Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem 
engastados: 

7102.10.00 - Não selecionados ........................................................................  c/k 
- Industriais: 

7102.21.00  - - Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou 
desbastados ................................................................................  c/k 

7102.29.00  - - Outros ......................................................................................... c/k 
- Não industriais: 
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7102.31.00  - - Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou 
desbastados .............................................................................  c/k 

7102.39.00  - - Outros .........................................................................................  c/k 

7103  Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem 
montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas 
temporariamente para facilidade de transporte: 

7103.10.00  - Em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas ............  -  
 - Trabalhadas de outro modo: 
7103.91.00  - - Rubis, safiras e esmeraldas .....................................................  g  
7103.99.00  - - Outras .........................................................................................  g  

7104  Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou 
combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem 
engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não 
combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de 
transporte: 

7104.10.00  - Quartzo piezoelétrico ..................................................................  g 
7104.20.00  - Outras, em bruto ou simplesmente serradas ou 

desbastadas ................................................................................  g  
7104.90.00  - Outras ...........................................................................................  g  

7105  Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semipreciosas ou 
de pedras sintéticas: 

7105.10.00  - De diamantes ...............................................................................  g  
7105.90.00  - Outros ...........................................................................................  g  

II. METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU 
 CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSO 

7106  Prata (incluindo a prata dourada ou platinada), em formas 
brutas ou semimanufacturadas, ou em pó: 

7106.10.00  - Pós ................................................................................................  g  
- Outras: 

7106.91.00  - - Em formas brutas ......................................................................  g  
7106.92.00  - - Em formas semimanufacturadas .............................................  g  
7107.00.00  Metais comuns folheados ou chapeados de prata, em formas 

brutas ou semimanufacturadas ................................................... -  

7108  Ouro (incluindo o ouro platinado), em formas brutas ou 
semimanufacturadas, ou em pó: 

- Para usos não monetários: 
7108.11.00  - - Pós ..............................................................................................  g  
7108.12.00  - - Noutras formas brutas ..............................................................  g  
7108.13  - - Noutras formas semimanufacturadas: 
7108.13.10  - - - Barras, fios e perfis, de secção cheia; chapas; folhas e tiras 

cuja espessura, não incluindo o suporte, exceda 0,15 mm .......  g  
7108.13.80  - - - Outros ........................................................................................  g  
7108.20.00  - Para uso monetário .....................................................................  g  
7109.00.00  Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados de ouro, 

em formas brutas ou semimanufacturadas ................................  -  

7110  Platina, em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em 
pó: 
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- Platina: 
7110.11.00  - - Em formas brutas ou em pó .....................................................  g  
7110.19  - - Outras:
7110.19.10  - - - Barras, fios e perfis, de secção cheia; chapas; folhas e tiras 

cuja espessura, não incluindo o suporte, exceda 0,15 mm .......  g  
7110.19.80  - - - Outras ........................................................................................  g  

- Paládio: 
7110.21.00  - - Em formas brutas ou em pó .....................................................  g  
7110.29.00  - - Outras .........................................................................................  g  

- Ródio: 
7110.31.00  - - Em formas brutas ou em pó .....................................................  g  
7110.39.00  - - Outras .........................................................................................  g  

- Irídio, ósmio e ruténio: 
7110.41.00  - - Em formas brutas ou em pó .....................................................  g  
7110.49.00  - - Outras .........................................................................................  g  
7111.00.00  Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados de 

platina, em formas brutas ou semimanufacturadas .................. -

7112  Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais 
folheados ou chapeados de metais preciosos; outros 
desperdícios e resíduos que contenha metais preciosos ou 
compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados 
principalmente para a recuperação de metais preciosos: 

7112.30.00  - Cinzas que contenham metais preciosos ou compostos de 
metais preciosos. .......................................................................  -  

- Outros:
7112.91.00  - - De ouro, de metais folheados ou chapeados de ouro, 

exceto varreduras de ourivesaria que contenham outros 
metais preciosos ......................................................................  -   

7112.92.00  - - De platina, de metais folheados ou chapeados de platina, 
exceto varreduras de ourivesaria que contenham outros 
metais preciosos ......................................................................  -   

7112.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

III. ARTEFACTOS DE JOALHARIA, DE OURIVESARIA E 
OUTRAS OBRAS 

7113  Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou 
de metais folheados ou chapeados de metais preciosos: 

- De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou 
chapeados de metais preciosos: 

7113.11.00  - - De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de 
outros metais preciosos ..........................................................  g  

7113.19.00  - - De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados 
ou chapeados de metais preciosos .......................................  g  

7113.20.00  - De metais comuns folheados ou chapeados de metais 
preciosos .....................................................................................  -  

7114  Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos 
ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos: 

- De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou 
chapeados de metais preciosos: 

7114.11.00  - - De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de 
outros metais preciosos ..........................................................  g 

7114.19.00  - - De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados 
ou chapeados de metais preciosos .......................................  g  

7114.20.00  - - De metais comuns folheados ou chapeados de metais 
preciosos ..................................................................................  -  
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7115  Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos: 

7115.10.00  - Telas ou grades catalizadoras, de platina ................................  -  
7115.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

7116  Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras 
preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou 
reconstituídas: 

7116.10.00  - De pérolas naturais ou cultivadas .............................................  g  
7116.20  - De pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras 

sintéticas ou reconstituídas: 
7116.20.11  - - Colares, braceletes, pulseiras e outras obras exclusivamente 

de pedras preciosas ou semipreciosas simplesmente enfiadas, 
sem dispositivo de fecho ou outros acessórios ............................  g   

7116.20.80  - - Outras ..........................................................................................  g   

7117  Bijutarias: 

- De metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados: 
7117.11.00  - - Botões de punho e artefactos semelhantes ...........................  -  
7117.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  
7117.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

7118  Moedas: 

7118.10.00  - Moedas sem curso legal, exceto de ouro .................................  g  
7118.90.00  - Outras ...........................................................................................  g 
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SECÇÃO XV 

METAIS COMUNS E SUAS OBRAS 

Notas 

1. A presente Secção não compreende:  

 a)  as cores e tintas preparadas à base de pó ou palhetas, metálicos, bem como as folhas para 
marcar a ferro (posições 3207 a 3210, 3212, 3213 ou 3215);  

 b)  o ferrocério e outras ligas pirofóricas (posição 3606);  

 c)  os capacetes e artefactos de uso semelhante, metálicos, e suas partes metálicas, das posições 
6506 ou 6507;  

 d)  as armações de guarda- chuvas e outros artefactos, da posição 6603;  

 e)  os produtos do Capítulo 71 (por exemplo, ligas de metais preciosos, metais comuns folheados ou 
chapeados de metais preciosos, bijutarias);  

 f)  os artefactos da Secção XVI (máquinas e aparelhos; material elétrico);  

 g)  as vias férreas montadas (posição 8608) e outros artefactos da Secção XVII (veículos, 
embarcações, aeronaves);  

 h)  os instrumentos e aparelhos da Secção XVIII, incluindo as molas de relojoaria;  

 ij)  os chumbos de caça (posição 9306) e outros artefactos da Secção XIX (armas e munições);  

 k)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, suportes para camas (sommiers), aparelhos de 
iluminação, cartazes ou tabuletas luminosos, construções pré- fabricadas);  

 l)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto);  

 m) as peneiras manuais, botões, canetas, lapiseiras, aparos ou penas de canetas e outros artefactos 
do Capítulo 96 (obras diversas);  

 n)  os artefactos do Capítulo 97 (por exemplo, objetos de arte). 

2. Na Nomenclatura, consideram- se como “partes e acessórios de uso geral”:  

 a)  os artefactos das posições 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, bem como os artefactos semelhantes 
de outros metais comuns;  

 b)  as molas e folhas de molas, de metais comuns, exceto molas de relojoaria (posição 9114);  

 c)  os artefactos das posições 8301, 8302, 8308, 8310, bem como as molduras e espelhos, de metais 
comuns, da posição 8306. 

 Nos Capítulos 73 a 76 e 78 a 82 (exceto a posição 7315), a referência às partes não compreende as 
partes e acessórios de uso geral acima definidos. 

 Ressalvadas as disposições do parágrafo precedente e da Nota 1 do Capítulo 83, as obras dos 
Capítulos 82 ou 83 estão excluídas dos Capítulos 72 a 76 e 78 a 81. 
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3. Na Nomenclatura consideram-se “metais comuns”: o ferro fundido, o ferro e o aço, cobre, níquel, 
alumínio, chumbo, zinco, estanho, tungsténio (volfrâmio), molibdénio, tântalo, magnésio, cobalto, 
bismuto, cádmio, titânio, zircónio, antimónio, manganês, berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, 
háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e o tálio. 

4. Na Nomenclatura, o termo ceramais (“cermets”) significa um produto que contenha uma combinação 
heterogénea microscópica de um componente metálico e de um componente cerâmico. Este termo 
inclui igualmente os metais duros (carbonetos metálicos sinterizados) que são carbonetos metálicos 
sinterizados com um metal.  

5. Regra das ligas (excluídas as ferro- ligas e as ligas- mãe, definidas nos Capítulos 72 e 74):  

 a)  as ligas de metais comuns classificam- se com o metal que predomine em peso sobre cada um 
dos outros componentes;  

 b)  as ligas de metais comuns da presente Secção com elementos nela não incluídos, classificam- se 
como ligas de metais comuns da presente secção, desde que o peso total desses metais seja igual 
ou superior ao dos outros elementos;  

 c)  as misturas sinterizadas de pós metálicos, as misturas heterogéneas íntimas obtidas por fusão 
(exceto ceramais (cermets) ) e os compostos intermetálicos seguem o regime das ligas. 

6. Salvo disposições em contrário, qualquer referência, na Nomenclatura, a um metal comum aplica- se 
igualmente às ligas classificadas como esse metal por força da Nota 5 precedente. 

7. Regra dos artefactos compostos:  

 Salvo disposições em contrário resultantes dos textos das posições, as obras de metais comuns ou 
como tais consideradas, constituídas de dois ou mais metais comuns, classificam- se na posição das 
obras correspondentes do metal predominante em peso sobre cada um dos outros metais. 

 Para aplicação desta regra, consideram- se:  

 a)  o ferro fundido, o ferro e o aço, como constituindo um só metal;  

 b)  as ligas como constituídas, na totalidade do seu peso, pelo metal cujo regime seguem por força da 
Nota 5 precedente.  

 c)  um ceramal (cermet) da posição 8113, como constituindo um só metal comum. 

8.  Na presente Secção consideram- se:  

 a)  Desperdícios e resíduos:  

  os desperdícios e resíduos metálicos provenientes da fabricação ou do trabalho mecânico de 
metais, bem como as obras metálicas definitivamente inservíveis como tais, em consequência de 
quebra, corte, desgaste ou outros motivos. 

 b)  Pós:  

  o produto que passem através de uma peneira com abertura de malha de 1 mm, em proporção 
igual ou superior a 90%, em peso. 
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CAPÍTULO 72 

FERRO FUNDIDO, FERRO E AÇO 

Notas 

1.  Neste Capítulo e, no que se refere as alíneas d), e) e f) da presente Nota, na Nomenclatura, 
consideram- se:  

 a)  Ferro fundido bruto:  

  as ligas de ferro- carbono praticamente insuscetíveis de deformação plástica, que contenha, em 
peso, mais de 2% de carbono e podendo ainda conter, em peso, um ou mais elementos nas 
seguintes proporções:  

  -   10% ou menos de crómio ,  

  -   6% ou menos de manganês,  

  -   3% ou menos de fósforo,  

  -   8% ou menos de silício,  

  -   10% ou menos, no total, de outros elementos. 

 b)  Ferro spiegel (especular):  

  as ligas de ferro- carbono que contenha, em peso, mais de 6% e não mais de 30% de manganês e 
que satisfaçam, relativamente as outras características, a definição da Nota 1 a). 

 c)  Ferro- ligas:  

  as ligas em lingotes, linguados, massas ou formas primárias semelhantes, em formas obtidas por 
vazamento contínua, em granalha ou em pó, mesmo aglomerados, normalmente utilizadas, quer 
como produtos de adição na preparação de outras ligas, quer como desoxidantes, dessulfurantes 
ou em aplicações semelhantes em siderurgia e geralmente insuscetíveis de deformação plástica, 
que contenha, em peso, 4% ou mais de ferro e um ou mais elementos nas proporções seguintes:  

  -   mais de 10% de crómio ,  

  -   mais de 30% de manganês,  

  -   mais de 3% de fósforo,  

  -   mais de 8% de silício,  

  -   mais de 10%, no total, de outros elementos, exceto carbono, não podendo, todavia, a 
percentagem de cobre exceder 10%.  

 d)  Aço:  

  as matérias ferrosas, excluindo as da posição 7203 que, a exceção de certos tipos de aços 
produzidos sob a forma de peças moldadas, sejam suscetíveis de deformação plástica e 
contenham, em peso, 2% ou menos de carbono. Todavia, os aços ao crómio podem apresentar 
maior proporção de carbono. 

 e)  Aços inoxidáveis:  

  as ligas de aço que contenha, em peso, 1,2% ou menos de carbono e 10,5% ou mais de crómio , 
com ou sem outros elementos.  

 f)  Outras ligas de aço:  
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  os aços que não satisfaçam a definição de aços inoxidáveis e que contenham, em peso, um ou 
mais dos elementos a seguir discriminados nas proporções indicadas:  

  -   0,3% ou mais de alumínio,  

  -   0,0008% ou mais de boro,  

  -   0,3% ou mais de crómio ,  

  -   0,3% ou mais de cobalto,  

  -   0,4% ou mais de cobre,  

  -   0,4% ou mais de chumbo,  

  -   1,65% ou mais de manganês,  

  -   0,08% ou mais de molibdénio,  

  -   0,3% ou mais de níquel,  

  -   0,06% ou mais de nióbio,  

  -   0,6% ou mais de silício,  

  -   0,05% ou mais de titânio,  

  -   0,3% ou mais de tungsténio (volfrâmio),  

  -   0,1% ou mais de vanádio,  

  -   0,05% ou mais de zircónio,  

  -   0,1% ou mais de outros elementos (exceto enxofre, fósforo, carbono e azoto (nitrogénio)), 
individualmente considerados. 

 g)  Desperdícios de ferro ou aço, em lingotes:  

  os produtos grosseiramente obtidos por vazamento sob a forma de lingotes sem rebarbas, ou de 
linguados, que apresentem evidentes imperfeições à superfície e que não satisfaçam, 
relativamente à sua composição química, às definições de ferro fundido bruto, ferro spiegel
(especular) ou ferro- ligas. 

 h)  Granalhas:  

  os produtos que passem através de uma peneira com abertura de malha de 1 mm, em proporção 
inferior a 90%, em peso, e através de uma peneira com uma abertura de malha de 5 mm, em 
proporção igual ou superior a 90%, em peso.  

 ij)  Produtos semimanufacturados:  

  os produtos maciços obtidos por vazamento contínuo, mesmo submetidos a uma laminagem 
primária a quente; e os outros produtos maciços simplesmente submetidos a laminagem primária a 
quente ou simplesmente desbastados à forja ou a martelo, incluídos os esboços de perfis. 

  Estes produtos não se apresentam em rolos;  

 k)  Produtos laminados planos:  

  os produtos laminados, maciços, de secção transversal retangular, que não satisfaçam a definição 
da Nota 1 ij) anterior:  

  -   em rolos de espiras sobrepostas, ou 
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  -   não enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, se esta for inferior a 4,75 
mm, ou de uma largura superior a 150 mm, se a espessura, for igual ou superior a 4,75 mm, 
sem, no entanto, exceder a metade de largura. 

  Os produtos que apresentem motivos em relevo, provenientes diretamente da laminagem (por 
exemplo, ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e os que tenham sido 
perfurados, ondulados, polidos, classificam- se como produtos laminados planos, desde que 
aquelas operações não lhes confiram as características de artefactos ou obras incluindo noutras 
posições;  

  Os produtos laminados planos, de quaisquer formas (excluindo a quadrada ou retangular) e 
dimensões, classificam- se como produtos de largura igual ou superior a 600 mm, desde que não 
tenham as características de artefactos ou obras incluindo noutras posições. 

 l)  Fio- máquina:  

  os produtos laminados a quente, apresentados em rolos irregulares, maciços, com secção 
transversal em forma de círculo, de segmento circular, oval, de quadrado, retângulo, triângulo ou 
de outros polígonos convexos (incluindo os “círculos achatados” e os “retângulos modificados”, nos 
quais dois lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo, sendo os outros dois 
retilíneos, iguais e paralelos).  

  Estes produtos podem apresentar- se dentados, com nervuras, com sulcos (entalhes) ou com 
relevos, produzidos durante a laminagem (vergalhões para betão). 

 m) Barras:  

  os produtos que não satisfaçam a qualquer das definições constantes das alíneas ij), k) ou l), 
acima, nem à definição de fios e cuja secção transversal, maciça e constante em todo o 
comprimento, tenha a forma de círculo, de segmento circular, oval, de quadrado, retângulo, 
triângulo ou de outros polígonos convexos (incluindo os “círculos achatados” e os “retângulos 
modificados”, nos quais dois lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo, sendo os 
outros dois retilíneos, iguais e paralelos). Estes produtos podem:  

 -   apresentar- se dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou com relevos, produzidos durante a 
laminagem (vergalhões para betão),  

   
  -   ter sido submetidos a torção após a laminagem.  

 n)  Perfis:  

  os produtos de secção transversal maciça e constante em todo o comprimento, que não 
satisfaçam a qualquer das definições das alíneas ij), k), l) ou m), acima, nem à de fios. 

  O Capítulo 72 não abrange os produtos das posições 7301 ou 7302. 

 o)  Fios:  

  os produtos obtidos a frio, apresentados em rolos, com qualquer forma de secção transversal 
maciça e constante em todo o comprimento, que não satisfaçam a definição de produtos 
laminados planos. 

 p)  Barras ocas para perfuração:  

  as barras ocas de qualquer secção, próprias para fabricação de ferramentas de perfuração, cuja 
maior dimensão exterior do corte transversal seja superior a 15 mm mas não superior a 52 mm e, 
pelo menos, o dobro da maior dimensão interior (parte oca). As barras ocas de ferro ou aço que 
não satisfaçam a esta definição, classificam- se na posição 7304. 

2.  Os metais ferrosos folheados ou chapeados de metal ferroso de composição diferente seguem o 
regime do metal ferroso predominante em peso. 
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3.  Os produtos de ferro ou aço obtidos por electrólise, vazamento sob pressão ou por sinterização, são 
classificados, segundo a sua forma, composição e aspeto, nas posições relativas aos produtos 
semelhantes laminados a quente. 

Notas de subposições 

1.  Neste Capítulo consideram- se como:  

 a)  Ligas de ferro fundido bruto:  

  o ferro fundido bruto que contenha um ou mais dos elementos seguintes nas proporções, em peso, 
abaixo indicadas:  

  -   mais de 0,2% de crómio ,  

  -   mais de 0,3% de cobre,  

  -   mais de 0,3% de níquel,  

  -   mais de 0,1% de qualquer dos seguintes elementos: alumínio, molibdénio, titânio, tungsténio 
(volfrâmio), vanádio.  

 b)  Aços não ligados para tornear:  

  os aços não ligados que contenham, em peso, um ou mais dos seguintes elementos nas 
proporções indicadas:  

  -   0,08% ou mais de enxofre,  

  -   0,1% ou mais de chumbo,  

  -   mais de 0,05% de selénio,  

  -   mais de 0,01% de telúrio,  

  -   mais de 0,05% de bismuto. 

 c)  Aços ao silício, denominados "magnéticos":  

  os aços que contenham, em peso, 0,6% no mínimo e 6% no máximo, de silício e 0,08% no 
máximo, de carbono e podendo conter, em peso, 1% ou menos de alumínio, com exclusão de 
qualquer outro elemento em proporção tal que lhes confira as características de outras ligas de 
aço. 

 d)  Aços de corte rápido:  

  as ligas de aço que contenham, com ou sem outros elementos, pelo menos dois dos três 
elementos seguintes: molibdénio, tungsténio (volfrâmio) e vanádio, com um teor total, em peso, 
igual ou superior a 7% para o conjunto desses elementos, 0,6% ou mais de carbono e 3% a 6% de 
crómio . 

 e)  Aço silício- manganês:  

  as ligas de aço que contenham, em peso:  

  -   não mais de 0,7% de carbono,  

  -   de 0,5% até 1,9%, ambos inclusive, de manganês, e  

  -   de 0,6% até 2,3%, ambos inclusive, de silício, com exceção de qualquer outro elemento, em 
proporção tal que lhe confira as características de outras ligas de aço. 
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2.  A classificação das ferro- ligas nas subposições da posição 7202 obedece à seguinte regra:  

 Uma ferro- liga considera- se binária e classifica- se na subposição apropriada (se existir) quando só 
um dos elementos da liga apresente um teor superior à percentagem mínima estabelecida na Nota 1 
c) do presente Capítulo. Por analogia, respetivamente, considera- se ternária ou quaternária quando 
dois ou três dos elementos da liga apresentem teores superiores às percentagens mínimas indicadas 
na referida Nota. 

 Para aplicação desta regra, os elementos não especificamente citados na Nota 1 c) do presente 
Capítulo e abrangidos pela expressão “outros elementos” devem, contudo, apresentar individualmente 
um teor superior a 10% em peso. 

Nota complementar 

1.  Consideram- se como:  

 -   produtos laminados planos denominados "magnéticos", na aceção das subposições 7209 16 10, 
7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20, os produtos que 
apresentem uma perda em watts, por quilograma, avaliada segundo o método Epstein, sob uma 
corrente a 50 períodos e uma indução de 1 tesla:  

 -   inferior ou igual a 2,1 watts, quando a sua espessura não seja superior a 0,20 milímetros,  

 -   inferior ou igual a 3,6 watts, quando a sua espessura esteja compreendida entre 0,20 milímetros e 
0,60 milímetros,  

 -   inferior ou igual a 6 watts, quando a sua espessura esteja compreendida entre 0,60 milímetros, 
inclusive, e 1,50 milímetros, inclusive,  

 -   “folha de Flandres”, na aceção das subposições 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 
20, os produtos laminados planos, de espessura inferior a 0,5 milímetros, cobertos com uma capa 
metálica, com um teor, em peso, igual ou superior a 97% de estanho.   

 -   “Aços para ferramentas” na aceção das subposições 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 
12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20, os aços, exceto os aços 
inoxidáveis ou os aços de corte rápido, que contenham, em peso, uma das composições 
seguintes, com ou sem outros elementos:  

 -   menos de 0,6% de carbono 
   a 
  0,7% ou mais de silício a 0,05% ou mais de vanádio  
  ou 
  4% ou mais de tungsténio (volfrâmio);  
 -   0,8% ou mais de carbono 
  a 
  0,05% ou mais de vanádio;  
 -   mais 1,2% de carbono 
  a 
  11% ou mais de crómio  mas inferior ou igual a 15%;  
 -   0,16% ou mais de carbono mas não superior a 0,5% 
  a 
  3,8% ou mais de níquel mas não superior a 4,3% 
  a 
  1,1% ou mais de crómio mas não superior a 1,5% 
  a 
  0,15% ou mais de molibdénio mas não superior a 0,5%;  
 -   0,3% ou mais de carbono mas não superior a 0,5% 
  a 
  1,4% ou mais de crómio mas não superior a 2,1% 
  a 
  0,15% ou mais de molibdénio mas não superior a 0,5% 
  a 
  menos de 1,2% de níquel;  
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 -   0,3% ou mais de carbono  
  a 
  menos de 5,2% de crómio  
  a 
  0,65% ou mais de molibdénio ou 0,4% ou mais de tungsténio (volfrâmio);  
 -   0,5% ou mais de carbono mas não superior a 0,6% 
  a 
  1,25% ou mais de níquel mas não superior a 1,8% 
  a 
  0,5% ou mais de crómio  mas não superior a 1,2% 
  a 
  0,15% ou mais de molibdénio mas não superior a 0,5%. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 I. PRODUTOS DE BASE; PRODUTOS QUE SE APRESENTEM 
SOB A FORMA DE GRANALHA OU PÓ 

7201 Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, 
linguados ou outras formas primárias:  

7201.10 - Ferro fundido bruto não ligado, que contenham, em peso, 
0,5% ou menos de fósforo:  

- - Que contenham, em peso, 0,4% ou mais de manganês:  
7201.10.11 - - - Que contenham, em peso, 1% ou menos de silício ..................  -  
7201.10.19 - - - Que contenham, em peso, mais de 1% de silício ......................  -  
7201.10.30 - - Que contenham, em peso, de 0,1%, inclusive a 0,4%, exclusive 

de manganês .............................................................................  -  
7201.10.90 - - Que contenham, em peso, menos de 0,1% de manganês .........  -  
7201.20.00 - Ferro fundido bruto não ligado, que contenham, em peso, 

mais de 0,5% de fósforo .............................................................  -  
7201.50 - Ligas de ferro fundido bruto; ferro spiegel (especular):
7201.50.10 - - Ligas de ferro fundido bruto que contenham, em peso, de 

0,3%, inclusive, a 1%, inclusive de titânio e de 0,5%, inclusive 
a 1%, inclusive de vanádio .........................................................  - 

7201.50.90 - - Outro ............................................................................................  - 

7202 Ferro- ligas:  

- Ferro- manganês: 
7202.11 - - Que contenham, em peso, mais de 2% de carbono: 
7202.11.20 - - - De granulometria não superior a 5 mm e de teor, em peso, de 

manganês, superior a 65% ........................................................  -  
7202.11.80 - - - Outro ..........................................................................................  -  
7202.19.00 - - Outras .........................................................................................  -  

- Ferro- silício:  
7202.21.00 - - Que contenham, em peso, mais de 55% de silício .................  - 
7202.29 - - Outras:
7202.29.10 - - - Que contenham, em peso, 4% ou mais, mas não mais de 

10% de magnésio ......................................................................  - 
7202.29.90 - - - Outras ........................................................................................  - 
7202.30.00 - Ferro- silício- manganês ..............................................................  -  

- Ferro- crómio:  
7202.41 - - Que contenham, em peso, mais de 4%, de carbono: 
7202.41.10 - - - Que contenham, em peso, mais de 4%, mas não mais de 6% 

de carbono .................................................................................  - 
7202.41.90 - - - Que contenham, em peso, mais de 6% de carbono ..................  - 
7202.49 - - Outras:  
7202.49.10 - - - Que contenham, em peso, 0,05% ou menos de carbono .........  -  
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7202.49.50 - - - Que contenham, em peso, mais de 0,05% mas não mais de 
0,5% de carbono ........................................................................  -  

7202.49.90 - - - Que contenham, em peso, mais de 0,5% mas não mais de 
4% de carbono ...........................................................................  -  

7202.50.00 - Ferro- silício- crómio ....................................................................  -  
7202.60.00 - Ferro- níquel .................................................................................  -  
7202.70.00 - Ferro- molibdénio ........................................................................  -  
7202.80.00 - Ferro- tungsténio (ferro-volfrâmio) e ferro- silício- tungsténio 

(ferro- silício-volfrâmio) ..............................................................  -   
- Outras:  

7202.91.00 - - Ferro- titânio e ferro- silício- titânio ..........................................  -  
7202.92.00 - - Ferro- vanádio ............................................................................  -  
7202.93.00 - - Ferro- nióbio ...............................................................................  -  
7202.99 - - Outras:
7202.99.10 - - - Ferro- fósforo ..............................................................................  - 
7202.99.30 - - - Ferro-silício-magnésio ...............................................................  - 
7202.99.80 - - - Outras ........................................................................................  -  

7203 Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios 
de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em 
pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza 
mínima, em peso, de 99,94%, em pedaços, esferas ou formas 
semelhantes:  

7203.10.00 - Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios 
de ferro ........................................................................................  -  

7203.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

7204 Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou 
aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes:  

7204.10.00 - Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido ...................  -  
- Desperdícios, resíduos e sucata de ligas de aço:  

7204.21 - - De aço inoxidável:  
7204.21.10 - - - Que contenham, em peso, 8% ou mais de níquel .....................  -  
7204.21.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
7204.29.00 - - Outros ......................................................................................... -  
7204.30.00 - Desperdícios, resíduos e sucata de ferro ou aço, 

estanhados ..................................................................................  -  
- Outros desperdícios, resíduos e sucata:  

7204.41 - - Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (meulures), 
pó de serra, limalhas e desperdícios da estampagem ou do 
corte, mesmo em fardos:  

7204.41.10 - - - Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (meulures), pó 
de serra e limalha .......................................................................  -  

- - - Desperdícios da estampagem ou do corte:  
7204.41.91 - - - - Em fardos .................................................................................  -  
7204.41.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
7204.49 - - Outros:  
7204.49.10 - - - Reduzidos a pedaços .................................................................  -  

- - - Outros:  
7204.49.30 - - - - Em fardos .................................................................................  -  
7204.49.90 - - - - Outros .......................................................................................  - 
7204.50.00 - Desperdícios em lingotes ...........................................................  - 

7205 Granalhas e pós de ferro fundido bruto, de ferro spiegel 

(especular), de ferro ou aço:  

7205.10.00 - Granalhas .....................................................................................  -  
- Pós:  

7205.21.00 - - De ligas de aço ...........................................................................  -  
7205.29.00 - - Outro ...........................................................................................  -  
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II. FERRO E AÇO NÃO LIGADO 

7206 Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas 
primárias, exceto o ferro da posição 7203:  

7206.10.00 - Lingotes ........................................................................................  -  
7206.90.00 - Outros ...........................................................................................  -  

7207 Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado:  

 - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono: 
7207.11 - - De secção transversal quadrada ou retangular, com 

largura inferior a duas vezes a espessura:  
- - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo: 

7207.11.11 - - - - De aços para tornear ................................................................  -  
- - - - Outros:  

7207.11.14 - - - - - De espessura inferior ou igual a 130 mm ...............................  -  
7207.11.16 - - - - - De espessura superior a 130 mm ..........................................  -  
7207.11.90 - - - Forjados .....................................................................................  -  
7207.12 - - Outros, de secção transversal retangular:  
7207.12.10 - - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo ........................  -  
7207.12.90 - - - Forjados .....................................................................................  -  
7207.19 - - Outros:  

- - - De secção transversal circular ou poligonal:  
7207.19.12 - - - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo.......................  - 
7207.19.19 - - - - Forjados ...................................................................................  -  
7207.19.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
7207.20 - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais de carbono: 

- - De secção transversal quadrângular ou retangular, com largura 
inferior a duas vezes a espessura:  

- - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:  
7207.20.11 - - - - De aços para tornear ................................................................  -  

- - - - Outros, que contenham, em peso:  
7207.20.15 - - - - - 0,25% ou mais, mas menos de 0,6% de carbono ..................  -  
7207.20.17 - - - - - 0,6% ou mais de carbono .......................................................  -  
7207.20.19 - - - Forjados .....................................................................................  -  

- - Outros, de secção transversal retangular:  
7207.20.32 - - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo ........................  -  
7207.20.39 - - - Forjados .....................................................................................  -  

- - De secção transversal circular ou poligonal:  
7207.20.52 - - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo ........................  - 
7207.20.59 - - - Forjados .....................................................................................  -  
7207.20.80 - - Outros ..........................................................................................  -  

7208 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não 
folheados ou chapeados, nem revestidos:  

7208.10.00 - Em rolos, simplesmente laminados a quente, apresentando 
motivos em relevo ......................................................................  - 

- Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, 
decapados: 

7208.25.00 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm .............................  - 
7208.26.00 - - De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 

mm ...............................................................................................  - 
7208.27.00 - - De espessura inferior a 3 mm ...................................................  - 

- Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente: 
7208.36.00 - - De espessura superior a 10 mm ...............................................  - 
7208.37.00 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não 

superior a 10 mm ........................................................................  - 
7208.38.00 - - De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 

mm .............................................................................................  - 
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7208.39.00 - - De espessura inferior a 3 mm ...................................................  - 
7208.40.00 - Não enrolados, simplesmente laminados a quente, 

apresentando motivos em relevo .............................................  - 
 - Outros, não enrolados, simplesmente laminados a quente: 
7208.51 - - De espessura superior a 10 mm:
7208.51.20 - - - De espessura superior a 15 mm ................................................  - 

- - - De espessura superior a 10 mm, mas inferior ou igual a 15 
mm, de largura: 

7208.51.91 - - - - De 2 050 mm ou mais ..............................................................  - 
7208.51.98 - - - - Menos de 2 050 mm ................................................................  - 
7208.52 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não 

superior a 10 mm:
7208.52.10 - - - Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura 

não superior a 1 250 mm ...........................................................  -  
- - - Outros, de largura: 

7208.52.91 - - - - De 2 050 mm ou mais ..............................................................  -  
7208.52.99 - - - - Menos de 2 050 mm ................................................................  -  
7208.53 - - De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 

mm: 
7208.53.10 - - - Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura 

não superior a 1 250 mm e espessura igual ou superior a 4 
mm .............................................................................................  -  

7208.53.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
7208.54.00 - - De espessura inferior a 3 mm ...................................................  - 
7208.90 - Outros: 
7208.90.20 - - Perfurados ...................................................................................  -  
7208.90.80 - - Outros ..........................................................................................  -   

7209 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não 
folheados ou chapeados, nem revestidos:  

- Em rolos, simplesmente laminados a frio: 
7209.15.00 - - De espessura igual ou superior a 3 mm ..................................  - 
7209.16 - - De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm:
7209.16.10 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 
7209.16.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7209.17 - - De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não 

superior a 1 mm:
7209.17.10 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 
7209.17.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7209.18 - - De espessura inferior a 0,5 mm:
7209.18.10 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 

- - - Outros: 
7209.18.91 - - - - De espessura de 0,35 mm ou mais, mas  inferior a 0,5 mm ...  - 
7209.18.99 - - - - De espessura inferior a 0,35 mm .............................................  - 

- Não enrolados, simplesmente laminados a frio: 
7209.25.00 - - De espessura igual ou superior a 3 mm ..................................  - 
7209.26 - - De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm:
7209.26.10 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 
7209.26.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7209.27 - - De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não 

superior a 1 mm: 
7209.27.10 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 
7209.27.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7209.28 - - De espessura inferior a 0,5 mm:
7209.28.10 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 
7209.28.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7209.90 - Outros: 
7209.90.20 - - Perfurados ...................................................................................  -  
7209.90.80 - - Outros ..........................................................................................  -  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 72/12 2014

7210 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou 
chapeados, ou revestidos:  

 - Estanhados:  
7210.11.00 - - De espessura igual ou superior a 0,5 mm ...............................  - 
7210.12 - - De espessura inferior a 0,5 mm: 
7210.12.20 - - - Folha- de- Flandres .....................................................................  -  
7210.12.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
7210.20.00 - Revestidos de chumbo, incluindo os revestidos de uma liga 

de chumbo-estanho ...................................................................  -
7210.30.00 - Galvanizados electroliticamente ................................................  - 

- Galvanizados por outro processo:  
7210.41.00 - - Ondulados ..................................................................................  - 
7210.49.00 - - Outros .........................................................................................  - 
7210.50.00 - Revestidos de óxidos de crómio, ou de crómio e óxidos de 

crómio ..........................................................................................  -
- Revestidos de alumínio: 

7210.61.00 - - Revestidos de ligas de alumínio e de zinco ............................  - 
7210.69.00 - - Outros .........................................................................................  - 
7210.70 - Pintados, envernizados ou revestidos de plásticos:  
7210.70.10 - - Folha- de- Flandres, envernizada; produtos revestidos de 

óxidos de crómio ou de crómio e óxidos de crómio, 
envernizados.................................................................................  -  

7210.70.80 - - Outros ..........................................................................................  -  
7210.90 - Outros:  
7210.90.30 - - Folheados ou chapeados ............................................................  -  
7210.90.40 - - Estanhados e impressos .............................................................  -  
7210.90.80 - - Outros ..........................................................................................  -  

7211 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem 
revestidos:  

- Simplesmente laminados a quente: 
7211.13.00 - - Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de 

largura superior a 150 mm e de espessura igual ou superior 
a 4 mm, não enrolados e não apresentando motivos em 
relevo ...........................................................................................  - 

7211.14.00 - - Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm ...............  - 
7211.19.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Simplesmente laminados a frio: 
7211.23 - - Que contenham, em peso , menos de 0,25% de carbono: 
7211.23.20 - - - Denominados “magnéticos” .......................................................  - 

- - - Outros: 
7211.23.30 - - - - De espessura igual ou superior a 0,35 m ................................  - 
7211.23.80 - - - - De espessura inferior a 0,35 mm .............................................  - 
7211.29.00 - - Outros .........................................................................................  - 
7211.90 - Outros: ..........................................................................................   
7211.90.20 - - Perfurados ...................................................................................  -  
7211.90.80 - - Outros ..........................................................................................  -  

7212 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou 
revestidos:  

7212.10 - Estanhados:  
7212.10.10 - - Folha- de- Flandres, simplesmente tratada à superfície ..............  -  
7212.10.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
7212.20.00 - Galvanizados electroliticamente ................................................  - 
7212.30.00 - Galvanizados por outro processo .............................................  - 
7212.40 - Pintados, envernizados ou revestidos de plásticos: 
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7212.40.20 - - Folha- de- Flandres, simplesmente envernizada; produtos 
revestidos de óxidos de crómio ou de crómio e óxidos de 
crómio, envernizados ....................................................................  -  

7212.40.80 - - Outros ..........................................................................................  -  
7212.50 - Revestidos de outras matérias:  
7212.50.20 - - Revestidos de óxidos de crómio ou de crómio e óxidos de 

crómio ...........................................................................................  -  
7212.50.30 - - Cromados ou niquelados .............................................................  - 
7212.50.40 - - Revestidos de cobre ....................................................................  - 

- - Revestidos de alumínio: 
7212.50.61 - - - Revestidos de ligas de alumínio e de zinco ...............................  -  
7212.50.69 - - - Outros ........................................................................................  -  
7212.50.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
7212.60.00 - Folheados ou chapeados ...........................................................  - 

7213 Fio- máquina  de ferro ou aço não ligado:  

7213.10.00 - Dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos 
durante a laminagem ..................................................................  -  

7213.20.00 - Outros, de aço para tornear .......................................................  - 
- Outros: 

7213.91 - - De secção circular, de diâmetro inferior a 14 mm:
7213.91.10 - - - Dos tipos utilizados para armaduras para betão .......................  - 
7213.91.20 - - - Dos tipos utilizados para o reforço de pneumáticos ..................  - 

- - - Outros: 
7213.91.41 - - - - Que contenham, em peso, 0,06% ou menos de carbono ........  - 
7213.91.49 - - - - Que contenham, em peso, 0,06% ou mais, mas menos de 

0,25% de carbono ...................................................................  - 
7213.91.70 - - - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais, mas não mais de 

0,75%, de carbono ..................................................................  - 
7213.91.90 - - - - Que contenham, em peso, mais de 0,75% de carbono ...........  - 
7213.99 - - Outros: 
7213.99.10 - - - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono .........  - 
7213.99.90 - - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais de carbono .............  - 

7214 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, 
laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as 
que tenham sido submetidas a torção após laminagem:  

7214.10.00 - Forjadas ........................................................................................  -  
7214.20.00 - Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos 

durante a laminagem, ou torcidas após laminagem ............... -
7214.30.00 - Outras de aços para tornear .......................................................  - 

- Outras: 
7214.91 - - De secção transversal retangular:
7214.91.10 - - - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono .........  - 
7214.91.90 - - - Que contenham, em peso, 0,25 ou mais de carbono ................  - 
7214.99 - - Outras:

- - - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono: 
7214.99.10 - - - - Dos tipos utilizados para armaduras para betão ......................  - 

- - - - Outras, de secção circular de diâmetro: 
7214.99.31 - - - - - Igual ou superior a 80 mm ......................................................  - 
7214.99.39 - - - - - Inferior a 80 mm .....................................................................  - 
7214.99.50 - - - - Outras .......................................................................................  - 

- - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais de carbono: 
- - - - De secção circular, de diâmetro: 

7214.99.71 - - - - - Igual ou superior a 80 mm ......................................................  - 
7214.99.79 - - - - - Inferior a 80 mm .....................................................................  - 
7214.99.95 - - - - Outras .......................................................................................  - 

7215 Outras barras de ferro ou aço não ligado:  
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7215.10.00 - De aços para tornear, simplesmente obtidas ou 
completamente acabadas a frio ................................................  -  

7215.50 - Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas 
a frio:

- - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono: 
7215.50.11 - - - De secção retangular .................................................................  - 
7215.50.19 - - - Outras ........................................................................................  - 
7215.50.80 - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais de carbono ..............  - 
7215.90.00 - Outras ...........................................................................................  - 

7216 Perfis de ferro ou aço não ligado:  

7216.10.00 - Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm ....................  -  

- Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm:  

7216.21.00 - - Perfis em L..................................................................................  -  
7216.22.00 - - Perfis em T .................................................................................  -  

- Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou 
extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm:  

7216.31 - - Perfis em U:  
7216.31.10 - - - De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 220 

mm .............................................................................................  - 
7216.31.90 - - - De altura superior a 220 mm .....................................................  -  
7216.32 - - Perfis em I:  

- - - De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 220 
mm:  

7216.32.11 - - - - De abas de faces paralelas ......................................................  -  
7216.32.19 - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - De altura superior a 220 mm:  
7216.32.91 - - - - De abas de faces paralelas ......................................................  -  
7216.32.99 - - - - Outros .......................................................................................  -  
7216.33 - - Perfis em H:  
7216.33.10 - - - De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 180 

mm .............................................................................................  -  
7216.33.90 - - - De altura superior a 180 mm .....................................................  -  
7216.40 - Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou 

extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm:  
7216.40.10 - - Perfis em L ...................................................................................  -  
7216.40.90 - - Perfis em T ..................................................................................  -  
7216.50 - Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou 

extrudados, a quente:  
7216.50.10 - - De secção transversal que possa ser inscrita num quadrado 

cujo lado não exceda 80 mm .....................................................  -  
- - Outros:  

7216.50.91 - - - Barras com rebordo ...................................................................  -  
7216.50.99 - - - Outros ........................................................................................  -  

- Perfis simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio: 
7216.61 - - Obtidos a partir de produtos laminados planos:
7216.61.10 - - - Perfis em C, L, U, Z, ómega ou tubo aberto ..............................  - 
7216.61.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7216.69.00 - - Outros .........................................................................................  - 

- Outros: 
7216.91 - - Obtidos ou completamente acabados a frio a partir de 

produtos laminados planos:
7216.91.10 - - - Chapas com nervuras ................................................................  - 
7216.91.80 - - - Outros ........................................................................................  - 
7216.99.00 - - Outros .........................................................................................  - 

7217 Fios de ferro ou aço não ligado:  

7217.10 - Não revestidos, mesmo polidos: 
- - Que contenham, em peso, menos de 0,25 de carbono: 
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7217.10.10 - - - Com a maior dimensão do corte transversal seja inferior a 0,8 
mm .............................................................................................  - 

 - - - Com a maior dimensão do corte transversal seja igual ou 
superior a 0,8 mm: 

7217.10.31 - - - - Que contenham dentes, nervuras, sulcos (entalhes) ou 
relevos, obtidos durante a laminagem .....................................  -  

7217.10.39 - - - - Outros .......................................................................................  - 
7217.10.50 - - Que contenham, em peso, 0,25 ou mais, mas menos de 0,6% 

de carbono .................................................................................  - 
7217.10.90 - - Que contenham, em peso,0,6% ou mais de carbono .................  - 
7217.20 - Galvanizados:

- - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono: 
7217.20.10 - - - Com a maior dimensão do corte transversal seja inferior a 0,8 

mm .............................................................................................  - 
7217.20.30 - - - Com a maior dimensão do corte transversal seja igual ou 

superior a 0,8 mm ......................................................................  - 
7217.20.50 - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais, mas menos de 

0,6% de carbono ...........................................................................  - 
7217.20.90 - - Que contenham, em peso, 0,6% ou mais de carbono ................  - 
7217.30 - Revestidos de outros metais comuns:

- - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono: 
7217.30.41 - - - Revestidos de cobre ..................................................................  - 
7217.30.49 - - - Outros ........................................................................................  - 
7217.30.50 - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais, mas menos de 

0,6% de carbono ...........................................................................  - 
7217.30.90 - - Que contenham, em peso, 0,6% ou mais de carbono ................  - 
7217.90 - Outros:
7217.90.20 - - Que contenham, em peso, menos de 0,25% de carbono ...........  - 
7217.90.50 - - Que contenham, em peso, 0,25% ou mais, mas menos de 

0,6% de carbono ...........................................................................  - 
7217.90.90 - - Que contenham, em peso, 0,6% ou mais de carbono ................  - 

III. AÇO INOXIDÁVEL 

7218 Aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias; 
produtos semimanufacturados de aço inoxidável:  

7218.10.00 - Lingotes e outras formas primárias ..........................................  -  
- Outros: 

7218.91 - - De secção transversal retangular:
7218.91.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  - 
7218.91.80 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  - 
7218.99 - - Outros:

- - - De secção transversal quadrada: 
7218.99.11 - - - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo.......................  - 
7218.99.19 - - - - Forjados ...................................................................................  - 

- - - Outros: 
7218.99.20 - - - - Laminados ou obtidos por vazamento contínuo.......................  - 
7218.99.80 - - - - Forjados ...................................................................................  - 

7219 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura 
igual ou superior a 600 mm:  

- Simplesmente laminados a quente, em rolos:  
7219.11.00 - - De espessura superior a 10 mm ...............................................  - 
7219.12 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não 

superior a 10 mm:  
7219.12.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.12.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.13 - - De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 

mm:  
7219.13.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.13.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
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7219.14 - - De espessura inferior a 3 mm:  
7219.14.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.14.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  

- Simplesmente laminados a quente, não enrolados:  
7219.21 - - De espessura superior a 10 mm:  
7219.21.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  - 
7219.21.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.22 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não 

superior a 10 mm:  
7219.22.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.22.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.23.00 - - De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 

mm .............................................................................................  - 
7219.24.00 - - De espessura inferior a 3 mm ...................................................  - 

- Simplesmente laminados a frio: 
7219.31.00 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm .............................  - 
7219.32 - - De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 

mm:  
7219.32.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.32.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.33 - - De espessura superior a 1 mm mas inferior a 3 mm:  
7219.33.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.33.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.34 - - De espessura igual ou superior a 0,5 mm mas não superior 

a 1 mm:  
7219.34.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.34.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.35 - - De espessura inferior a 0,5 mm: 
7219.35.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  -  
7219.35.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  -  
7219.90 - Outros: ..........................................................................................  - 
7219.90.20 - - Perfurados ...................................................................................  -  
7219.90.80 - - Outros ..........................................................................................  -  

7220 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura 
inferior a 600 mm:  

- Simplesmente laminados a quente:  
7220.11.00 - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm .............................  -  
7220.12.00 - - De espessura inferior a 4,75 mm ..............................................  -  
7220.20 - Simplesmente laminados a frio:  

- - De espessura de 3 mm ou mais, que contenham, em peso:  
7220.20.21 - - - 2,5% ou mais de níquel..............................................................  -  
7220.20.29 - - - Menos de 2,5% de níquel ..........................................................  -  

- - De espessura superior a 0,35 mm, mas inferior a 3 mm, que 
contenham, em peso:  

7220.20.41 - - - 2,5% ou mais de níquel..............................................................  -  
7220.20.49 - - - Menos de 2,5% de níquel ..........................................................  -  

- - De espessura não superior a 0,35 mm, que contenham, em 
peso:  

7220.20.81 - - - 2,5% ou mais de níquel..............................................................  -  
7220.20.89 - - - Menos de 2,5% de níquel ..........................................................  -  
7220.90 - Outros: ..........................................................................................  - 
7220.90.20 - - Perfurados ...................................................................................  -  
7220.90.80 - - Outros ..........................................................................................  -  

7221.00 Fio- máquina  de aço inoxidável:  

7221.00.10 - Que contenha, em peso, 2,5% ou mais de níquel ........................  -  
7221.00.90 - Que contenha, em peso, menos de 2,5% de níquel .....................  -  

7222 Barras e perfis, de aço inoxidável:  
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- Barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a 
quente:  

7222.11 - - De secção circular:
- - - De diâmetro de 80 mm ou mais, que contenham, em peso: 

7222.11.11 - - - - 2,5% ou mais de níquel ............................................................  -  
7222.11.19 - - - - Menos de 2,5% de níquel .........................................................  -  

- - - De diâmetro inferior a 80 mm, que contenham, em peso: 
7222.11.81 - - - - 2,5% ou mais de níquel ............................................................  -  
7222.11.89 - - - - Menos de 2,5% de níquel .........................................................  -  
7222.19 - - Outras:
7222.19.10 - - - Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel ..................  - 
7222.19.90 - - - Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel ...............  - 
7222.20 - Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas 

a frio:  
- - De secção circular:  
- - - De diâmetro de 80 mm ou mais, que contenham, em peso:  

7222.20.11 - - - - 2,5% ou mais de níquel ............................................................  -  
7222.20.19 - - - - Menos de 2,5% de níquel .........................................................  -  

- - - De diâmetro de 25 mm ou mais, mas inferior a 80 mm, que 
contenham, em peso:  

7222.20.21 - - - - 2,5% ou mais de níquel ............................................................  -  
7222.20.29 - - - - Menos de 2,5% de níquel .........................................................  -  

- - - De diâmetro inferior a 25 mm, que contenham, em peso:  
7222.20.31 - - - - 2,5% ou mais de níquel ............................................................  -  
7222.20.39 - - - - Menos de 2,5% de níquel .........................................................  -  

- - Outras, que contenham, em peso:  
7222.20.81 - - - 2,5% ou mais de níquel..............................................................  -  
7222.20.89 - - - Menos de 2,5% de níquel ..........................................................  -  
7222.30 - Outras barras:  

- - Forjadas, que contenham, em peso: 
7222.30.51 - - - 2,5% ou mais de níquel..............................................................  - 
7222.30.91 - - - menos de 2,5% de níquel ..........................................................  - 
7222.30.97 - - Outras ..........................................................................................  - 
7222.40 - Perfis:
7222.40.10 - - Simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente ....  - 
7222.40.50 - - Simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio .........  -  
7222.40.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

7223.00 Fios de aço inoxidável:  

- Que contenham, em peso, 2,5% ou mais de níquel:  
7223.00.11 - - Que contenham, em peso, 28% ou mais, mas não mais de 

31% de níquel e 20% ou mais, mas não mais de 22% de crómio 
(cromo) .........................................................................................  -    

7223.00.19 - - Outros ..........................................................................................  -  
- Que contenham, em peso, menos de 2,5% de níquel:  

7223.00.91 - - Que contenham, em peso, 13% ou mais, mas não mais de 
25% de crómio e 3,5% ou mais, mas não mais de 6% de 
alumínio ........................................................................................  -  

7223.00.99 - - Outros ..........................................................................................  -  

IV. OUTRAS  LIGAS  DE AÇO; BARRAS OCAS PARA 
PERFURAÇÃO, DE LIGAS DE AÇO OU DE AÇO NÃO LIGADO 

7224 Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; 
produtos semimanufacturados, de outras ligas de aço:  

7224.10 - Lingotes e outras formas primárias:
7224.10.10 - - De aços para ferramentas ...........................................................  - 
7224.10.90 - - Outras ..........................................................................................  - 
7224.90 - Outros:  
7224.90.02 - - De aços para ferramentas ...........................................................  - 

- - Outros: 
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 - - - De secção transversal quadrada ou retangular: 
 - - - - Laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo: 
 - - - - - Com largura inferior a duas vezes a espessura: 
7224.90.03 - - - - - - De aços de corte rápido ........................................................  -  
7224.90.05 - - - - - - Que contenham, em peso, 0,7% ou menos de carbono, de 

0,5% até 1,2%, inclusive, de manganês e de 0,6% até 
2,3%, inclusive, de silício; que contenham, em peso, 
0,0008% ou mais de boro sem que qualquer outro 
elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 1 f) do 
presente Capítulo ..................................................................  -  

7224.90.07 - - - - - - Outros ...................................................................................  -  
7224.90.14 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
7224.90.18 - - - - Forjados ...................................................................................  -  
 - - - Outros:  
 - - - - Laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo:  
7224.90.31 - - - - - Que contenham, em peso, de 0,9% até 1,15%, inclusive, de 

carbono e de 0,5% até 2%, inclusive, de crómio e, 
eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio.......................  -  

7224.90.38 - - - - - Outros .....................................................................................  -  
7224.90.90 - - - - Forjados ...................................................................................  - 

7225 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de 
largura igual ou superior a 600 mm:  

 - De aços ao silício, denominados “magnéticos”: 
7225.11.00 - - De grãos orientados ..................................................................  - 
7225.19 - - Outros:
7225.19.10 - - - Laminados a quente...................................................................  - 
7225.19.90 - - - Laminados a frio ........................................................................  - 
7225.30 - Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos:
7225.30.10 - - De aços para ferramentas ...........................................................  - 
7225.30.30 - - De aço de corte rápido ................................................................  -  
7225.30.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
7225.40 - Outros, simplesmente laminados a quente, não enrolados:  
7225.40.12 - - De aços para ferramentas ...........................................................  - 
7225.40.15 - - De aço de corte rápido ................................................................  -  

- - Outros: 
7225.40.40 - - - De espessura superior a 10 mm ................................................  - 
7225.40.60 - - - De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior 

a 10 mm .....................................................................................  - 
7225.40.90 - - - De espessura inferior a 4,75 mm ...............................................  - 
7225.50 - Outros, simplesmente laminados a frio:
7225.50.20 - - De aço de corte rápido ................................................................  -  
7225.50.80 - - Outros ..........................................................................................  -  

- Outros: 
7225.91.00 - - Galvanizados electroliticamente ..............................................  - 
7225.92.00 - - Galvanizados por outro processo ...........................................  - 
7225.99.00 - - Outros .........................................................................................  - 

7226 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de 
largura inferior a 600 mm:  

- De aços ao silício, denominados “magnéticos”: 
7226.11.00 - - De grãos orientados ..................................................................  - 
7226.19 - - Outros:
7226.19.10 - - - Simplesmente laminados a quente ............................................  - 
7226.19.80 - - - Outros ........................................................................................  - 
7226.20.00 - De aço de corte rápido ................................................................  - 

- Outros:  
7226.91 - - Simplesmente laminados a quente: 
7226.91.20 - - - De aços para ferramentas .........................................................  - 

- - - Outros: 
7226.91.91 - - - - De espessura de 4,75 mm ou mais .........................................  -  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 2014 72/19

7226.91.99 - - - - De espessura inferior a 4,75 mm .............................................  -  
7226.92.00 - - Simplesmente laminados a frio ................................................  -
7226.99 - - Outros:
7226.99.10 - - - Galvanizados electroliticamente ................................................  -  
7226.99.30 - - - Galvanizados por outro processo ..............................................  -  
7226.99.70 - - - Outros ........................................................................................  -  

7227 Fio- máquina de outras ligas de aço:  

7227.10.00 - De aço de corte rápido ................................................................  -  
7227.20.00 - De aço silício- manganês ............................................................  -  
7227.90 - Outros:  
7227.90.10 - - Que contenham, em peso, 0,0008% ou mais de boro sem que 

qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na Nota 
1 f) do presente Capítulo ..............................................................  -  

7227.90.50 - - Que contenham, em peso, de 0,9% até 1,15%, inclusive, de 
carbono e de 0,5% até 2%, inclusive, de crómio e, 
eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio ............................  -  

7227.90.95 - - Outros ..........................................................................................  -  

7228 Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para 
perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado:  

7228.10 - Barras de aço de corte rápido:  
7228.10.20 - - Simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente; 

laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, simplesmente 
folheadas ou chapeadas ...............................................................  -  

7228.10.50 - - Forjadas .......................................................................................  -  
7228.10.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
7228.20 - Barras de aço silício- manganês:  
7228.20.10 - - De secção retangular, laminadas a quente nas quatro faces .....  -  

- - Outras:  
7228.20.91 - - - Simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente; 

laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, simplesmente 
folheadas ou chapeadas ............................................................  -  

7228.20.99 - - - Outras ........................................................................................  -  
7228.30 - Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou 

extrudadas, a quente:  
7228.30.20 - - De aços para ferramentas ...........................................................  -  

- - Que contenham, em peso, de 0,9% até, 1,15%, inclusive, de 
carbono e de 0,5% até 2%, inclusive, de crómio e, 
eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio:  

7228.30.41 - - - De secção circular, de diâmetro de 80 mm ou mais..................  -  
7228.30.49 - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outras:  
- - - De secção circular, de diâmetro:  

7228.30.61 - - - - De 80 mm ou mais ...................................................................  -  
7228.30.69 - - - - Menos de 80 mm .....................................................................  -  
7228.30.70 - - - De secção retangular, laminadas a quente nas quatro faces ....  -  
7228.30.89 - - - Outras ........................................................................................  -  
7228.40 - Outras barras, simplesmente forjadas: 
7228.40.10 - - De aços para ferramentas ...........................................................  -  
7228.40.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
7228.50 - Outras barras, simplesmente obtidas ou completamente 

acabadas a frio:  
7228.50.20 - - De aços para ferramentas ...........................................................  -  
7228.50.40 - - Que contenham, em peso, de 0,9% até 1,15%, inclusive, de 

carbono e de 0,5% até 2%, inclusive, de crómio e, 
eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio ............................  -  

- - Outras:  
- - - De secção circular, de diâmetro:  

7228.50.61 - - - - De 80 mm ou mais ...................................................................  -  
7228.50.69 - - - - Menos de 80 mm .....................................................................  -  
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7228.50.80 - - - Outras ........................................................................................  -  
7228.60 - Outras barras:  
7228.60.20 - - De aços para ferramentas ...........................................................  -  
7228.60.80 - - Outras ..........................................................................................  -  
7228.70 - Perfis:  
7228.70.10 - - Simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente ....  -  
7228.70.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
7228.80.00 - Barras ocas para perfuração ......................................................  - 

7229 Fios de outras ligas de aço: 

7229.20.00 - De aço silício- manganês ............................................................  -  
7229.90 - Outros:  
7229.90.20 - - De aço de corte rápido ................................................................  -   
7229.90.50 - - Que contenham, em peso, de 0,9% até 1,15%, inclusive, de 

carbono e de 0,5% até 2%, inclusive, de crómio e, 
eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio ............................  -  

7229.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 73 

OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO 

Notas 

1. Neste Capítulo, consideram- se de «ferro fundido» os produtos obtidos por moldação, nos quais o 
ferro predomina em peso sobre cada um dos outros elementos, e que não correspondam à 
composição química dos aços, referida na Nota 1 d) do Capítulo 72. 

2. Na aceção do presente Capítulo, consideram- se «fios» os produtos obtidos a quente ou a frio, cujo 
corte transversal, qualquer que seja a sua forma, não exceda 16 mm na sua maior dimensão. 
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7301  Estacas- pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou 
feitas com elementos montados; perfis obtidos por 
soldadura, de ferro ou aço:  

7301.10.00  - Estacas- pranchas .......................................................................  -  
7301.20.00  - Perfis .............................................................................................  -  

7302  Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: 
carris, contracarris e cremalheiras, agulhas, cróssimas, 
alavancas para comando de agulhas e outros elementos de 
cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas, coxins de 
carril, cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas 
de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças 
próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção de 
carris:  

7302.10  - Carris:  
7302.10.10  - - Condutores de corrente, com parte de metal não ferroso ...........  -  

- - Outros:  
- - - Novos:  
- - - - Carris do tipo vignole: 

7302.10.22  - - - - - De peso por metro igual ou superior a 36 Kg .........................  -   
7302.10.28  - - - - - De peso por metro inferior a 36 Kg ........................................  -   
7302.10.40  - - - - Carris de gola ...........................................................................  -  
7302.10.50  - - - - Outros .......................................................................................  -  
7302.10.90  - - - Usados .......................................................................................  -  
7302.30.00  - Agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e 

outros elementos de cruzamentos e desvios ..........................  -  
7302.40.00  - Eclissas e placas de apoio ou assentamento ..........................  - 
7302.90.00  - Outros ...........................................................................................  -

7303  Tubos e perfis ocos, de ferro fundido: 

7303.00.10  - Tubos dos tipos utilizados para canalizações sob pressão ...........  -  
7303.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

7304  Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço:  

  - Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos:  
7304.11.00  - - De aço inoxidável ......................................................................  -   
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7304.19  - - Outros:
7304.19.10  - - - De diâmetro exterior não superior a 168,3 mm .........................  -    
7304.19.30  - - - De diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 

406,4mm ....................................................................................  -  
7304.19.90  - - - De diâmetro exterior superior a 406,4 mm ................................  -   

- Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, 
e hastes de perfuração, dos tipos utilizados na extração de 
petróleo ou de gás: 

7304.22.00  - - Hastes de perfuração de aço inoxidável .................................  -   
7304.23.00  - - Outras hastes de perfuração ....................................................  -   
7304.24.00  - - Outros, de aço inoxidável .........................................................  -   
7304.29 - - Outros:
7304.29.10  - - - De diâmetro exterior não superior a 168,3 mm .........................  -   
7304.29.30  - - - De diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 

406,4 mm ...................................................................................  -   
7304.29.90  - - - De diâmetro exterior superior a 406,4 mm ................................  -   

- Outros, de secção circular, de ferro ou aço não ligado:  
7304.31  - - Estirados ou laminados, a frio:  
7304.31.20  - - - De precisão ................................................................................  -  
7304.31.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
7304.39  - - Outros:  
7304.39.10  - - - Em bruto, retos e com parede de espessura uniforme, 

destinados exclusivamente à fabricação de tubos com outros 
perfis e outras espessuras de parede ........................................  -  

- - - Outros:  
- - - - Tubos roscados ou roscáveis, denominados "gás":  

7304.39.52  - - - - - Galvanizados ..........................................................................  -   
7304.39.58  - - - - - Outros .....................................................................................  -   

- - - - Outros, de diâmetro exterior:  
7304.39.92  - - - - - Não superior a 168,3 mm .......................................................  -   
7304.39.93  - - - - - Superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm ............  -   
7304.39.98  - - - - - Superior a 406,4 mm ..............................................................  -   

- Outros, de secção circular, de aço inoxidável:  
7304.41.00  - - Estirados ou laminados, a frio .................................................  -  
7304.49  - - Outros: 
7304.49.10  - - - Em bruto, retos e com parede de espessura uniforme, 

destinados exclusivamente à fabricação de tubos com outros 
perfis e outras espessuras de parede ........................................  -  

- - - Outros:  
7304.49.93  - - - - De diâmetro exterior não superior a 168,3 mm........................  -    
7304.49.95 - - - - De diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior 

a 406,4 mm ..............................................................................  -   
7304.49.99  - - - - De diâmetro exterior superior a 406,4 mm...............................  -  

- Outros, de secção circular, de outras ligas de aço:  
7304.51  - - Estirados ou laminados, a frio:  

- - - Retos e com parede de espessura uniforme, de ligas de aço, 
que contenham, em peso, de 0,9% a 1,15%, inclusive, de 
carbono e de 0,5% a 2% inclusive, de crómio (cromo) e, 
eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio, de 
comprimento:  

7304.51.12  - - - - Não superior a 0,5 m ................................................................  -  
7304.51.18  - - - - Superior a 0,5 m .......................................................................  -  

- - - Outros: 
7304.51.81  - - - - De precisão ..............................................................................  -   
7304.51.89  - - - - Outros .......................................................................................  -   
7304.59  - - Outros: 
7304.59.10  - - - Em bruto, retos e com parede de espessura uniforme, 

destinados exclusivamente à fabricação de tubos com outros 
perfis e outras espessuras de parede ........................................  -  

- - - Outros, retos e com parede de espessura uniforme, de ligas 
de aço, que contenham, em peso, de 0,9% a 1,15%, inclusive, 
de carbono e de 0,5% a 2%, inclusive, de crómio (cromo) e, 
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eventualmente, 0,5% ou menos de molibdénio, de 
comprimento:  

7304.59.32  - - - - Não superior a 0,5 m ................................................................  -  
7304.59.38  - - - - Superior a 0,5 m .......................................................................  -  

- - - Outros: 
7304.59.92  - - - - De diâmetro exterior não superior a 168,3 mm........................  -   
7304.59.93  - - - - De diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior 

a 406,4 mm ..............................................................................  -  
7304.59.99  - - - - De diâmetro exterior superior a 406,4 mm...............................  -  
7304.90.00  - Outros ...........................................................................................  - 

7305  Outros tubos (por exemplo, soldados ou rebitados), de 
secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de 
ferro ou aço: 

- Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos:  
7305.11.00  - - Soldados longitudinalmente por arco imerso ........................  -  
7305.12.00  - - Outros, soldados longitudinalmente .......................................  -  
7305.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
7305.20.00  - Tubos para revestimento de poços, dos tipos utilizados na 

extração de petróleo ou de gás .................................................  -
- Outros, soldados:  

7305.31.00  - - Soldados longitudinalmente.....................................................  -  
7305.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  
7305.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

7306  Outros tubos e perfis ocos (por exemplo, soldados, 
rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente 
aproximados), de ferro ou aço:  

  - Tubos dos tipos utilizados para oleodutos ou gasodutos:  
7306.11  - - Soldados, de aço inoxidável: 
7306.11.10  - - - Soldados longitudinalmente .......................................................  -   
7306.11.90  - - - Soldados helicoidalmente ..........................................................  -   
7306.19  - - Outros:
7306.19.10 - - - Soldados longitudinalmente .......................................................  -  
7306.19.90  - - - Soldados helicoidalmente ..........................................................  -   

- Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, 
dos tipos utilizados na extração de petróleo ou  de gás: 

7306.21.00  - - Soldados, de aço inoxidável .....................................................  -   
7306.29.00  - - Outros .........................................................................................  -   
7306.30  - Outros, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não 

ligado:  
- - De precisão, de espessura de parede:  

7306.30.11  - - - Não superior a 2 mm .................................................................  -   
7306.30.19  - - - Superior a 2 mm ........................................................................  -    

- - Outros:  
- - - Tubos roscados ou roscáveis, denominados "gás":  

7306.30.41  - - - - Galvanizados ............................................................................  -   
7306.30.49  - - - - Outros .......................................................................................  -    

- - - Outros, de diâmetro exterior:  
- - - - Não superior a 168,3 mm:  

7306.30.72  - - - - - Galvanizados ..........................................................................  -   
7306.30.77  - - - - - Outros .....................................................................................  -   
7306.30.80  - - - - Superior a 168,3 mm mas não superior a 406,4 mm ...............  -  
7306.40  - Outros, soldados, de secção circular, de aço inoxidável:  
7306.40.20  - - Estirados ou laminados, a frio .....................................................  -   
7306.40.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
7306.50  - Outros, soldados, de secção circular, de outras ligas de 

aço:  
7306.50.20  - - De precisão ..................................................................................  -   
7306.50.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
  - Outros, soldados, de secção não circular:
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7306.61 - - De secção quadrada ou retangular:  
7306.61.10  - - - De aço inoxidável ....................................................................  -   

- - - Outros: 
7306.61.92  - - - - De espessura de parede não superior a 2 mm .....................  -  
7306.61.99  - - - - De espessura de parede superior a 2 mm ............................  -  
7306.69 - - De outras secções: 
7306.69.10  - - - De aço inoxidável .......................................................................  -  
7306.69.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
7306.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

7307  Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, 
mangas), de ferro fundido, ferro ou aço:  

- Moldados:  
7307.11  - - De ferro fundido não maleável: 
7307.11.10  - - - Para tubos dos tipos utilizados para canalizações sob pressão  -  
7307.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
7307.19  - - Outros: 
7307.19.10  - - - De ferro fundido maleável ..........................................................  -  
7307.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros, de aços inoxidáveis:  
7307.21.00  - - Flanges .......................................................................................  -  
7307.22  - - Cotovelos, curvas e mangas, roscados: 
7307.22.10  - - - Mangas ......................................................................................  -  
7307.22.90  - - - Cotovelos e curvas .....................................................................  -  
7307.23  - - Acessórios para soldar topo a topo:  
7307.23.10  - - - Cotovelos e curvas .....................................................................  -  
7307.23.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
7307.29  - - Outros:  
7307.29.10  - - - Roscados ...................................................................................  -  
7307.29.80  - - - Outros ........................................................................................  -   

- Outros:  
7307.91.00  - - Flanges .......................................................................................  -  
7307.92  - - Cotovelos, curvas e mangas, roscados:  
7307.92.10  - - - Mangas ......................................................................................  -  
7307.92.90  - - - Cotovelos e curvas .....................................................................  -  
7307.93  - - Acessórios para soldar topo a topo:  

- - - Com o maior diâmetro exterior não superior 609,6 mm:  
7307.93.11  - - - - Cotovelos e curvas ...................................................................  -  
7307.93.19  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - Com o maior diâmetro exterior superior 609,6 mm:  
7307.93.91  - - - - Cotovelos e curvas ...................................................................  -  
7307.93.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  
7307.99  - - Outros:  
7307.99.10  - - - Roscados ...................................................................................  -  
7307.99.80  - - - Outros ........................................................................................  -   

7308  Construções e suas partes (por exemplo: pontes e 
elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e 
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de 
correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, exceto 
as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, 
barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro 
ou aço, próprios para construções:  

7308.10.00 - Pontes e elementos de pontes ...................................................  -  
7308.20.00  - Torres e pórticos .........................................................................  -  
7308.30.00 - Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras .............  p/st (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(1)

 Uma porta ou janela com ou sem os seus caixilhos, alizares ou soleiras é considerada uma peça.
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7308.40.00  - Material para andaimes, para cofragens ou para 
escoramentos .............................................................................  -   

7308.90  - Outros:  
- - Única ou principalmente em chapa:  

7308.90.51  - - - Painéis múltiplos constituídos por duas chapas com nervuras 
e uma alma isolante ...................................................................  -  

7308.90.59  - - - Outros ........................................................................................  -  
7308.90.98  - - Outros ..........................................................................................  -   

7309.00  Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para 
quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou 
liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade 
superior a 300 � , sem dispositivos mecânicos ou térmicos, 
mesmo com revestimento interior ou calorífugo:  

7309.00.10  - Para matérias gasosas (exceto gases comprimidos ou 
liquefeitos) ....................................................................................  -  

- Para matérias líquidas:  
7309.00.30  - - Com revestimento interior ou calorífugo ......................................  -  

- - Outros, de capacidade:  
7309.00.51  - - - Superior a 100 000 � ..................................................................  -  
7309.00.59  - - - Não superior a 100 000 � ...........................................................  -  
7309.00.90  - Para matérias sólidas ....................................................................  -  

7310  Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes 
semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases 
comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, 
de capacidade não superior a 300 �, sem dispositivos 
mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior 
ou calorífugo:  

7310.10.00  - De capacidade igual ou superior a 50 �  ...................................  -  
- De capacidade inferior a 50 �:  

7310.21  - - Latas próprias para serem fechadas por soldadura ou 
cravação:  

7310.21.11  - - - Latas para conservas, do tipo utilizado para géneros 
alimentícios ................................................................................  -  

7310.21.19 - - - Latas para conservas, do tipo utilizado para bebidas ................  -  
- - - Outras, de espessura de parede:  

7310.21.91  - - - - Inferior a 0,5 mm ......................................................................  -  
7310.21.99  - - - - Igual ou superior a 0,5 mm ......................................................  -  
7310.29  - - Outros: 
7310.29.10  - - - De espessura de parede inferior a 0,5 mm ...............................  -  
7310.29.90  - - - De espessura de parede igual ou superior a 0,5 mm ................  -  

7311.00  Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro 
fundido, ferro ou aço:  

- Sem soldadura: 
- - Para uma pressão igual ou superior a 165 bares, de capacidade:

7311.00.11 - - - Inferior a 20 �  .............................................................................  p/st  
7311.00.13 - - - Igual ou superior a 20 �, mas não superior a 50 �  .....................  p/st  
7311.00.19 - - - Superior a 50 �   .........................................................................  p/st  
7311.00.30 - - Outros ..........................................................................................  p/st  

- Outros, de capacidade:  
7311.00.91  - - Inferior a 1 000 � ..........................................................................  -  
7311.00.99  - - Igual ou superior a 1 000 �  ..........................................................  -  

7312  Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos 
semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos 
elétricos:  
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7312.10  - Cordas e cabos:  
7312.10.20  - - De aços inoxidáveis .....................................................................  -    

- - Outros, com a maior dimensão do corte transversal:  
- - - Não superior a 3 mm:  

7312.10.41  - - - - Revestidas de ligas à base de cobre- zinco (latão) ..................  -   
7312.10.49  - - - - Outras .......................................................................................  -    

- - - Superior a 3 mm:  
- - - - Cordas:  

7312.10.61  - - - - - Não revestidas ........................................................................  -    
- - - - - Revestidas:  

7312.10.65  - - - - - - Galvanizadas ........................................................................  -   
7312.10.69  - - - - - - Outras ...................................................................................  -    

- - - - Cabos, incluindo os cabos fechados:  
- - - - - Não revestidos ou simplesmente galvanizados, com a maior 

dimensão do corte transversal:  
7312.10.81  - - - - - - Superior a 3 mm, mas não superior a 12 mm ......................  -   
7312.10.83  - - - - - - Superior a 12 mm, mas não superior a 24 mm ....................  -   
7312.10.85  - - - - - - Superior a 24 mm, mas não superior a 48 mm ....................  -   
7312.10.89  - - - - - - Superior a 48 mm .................................................................  -   
7312.10.98  - - - - - Outros .....................................................................................  -   
7312.90.00  - Outros ...........................................................................................  - 
7313.00.00  Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, 

mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em 
cercas .............................................................................................  -  

7314  Telas metálicas (incluindo as telas contínuas ou sem fim), 
grades e redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, 
distendidas, de ferro ou aço:  

- Telas metálicas tecidas: 
7314.12.00  - - Telas metálicas, contínuas ou sem fim, para máquinas, de 

aço inoxidável ..........................................................................  -  
7314.14.00  - - Outras telas metálicas tecidas, de aço inoxidável .................  -
7314.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  
7314.20  - Grades e redes, soldadas nos pontos de intercecção, de 

fios com, pelo menos, 3 mm na maior dimensão do corte 
transversal e com malhas de 100 cm2 ou mais, de 
superfície:  

7314.20.10  - - De fios com nervuras ...................................................................  -  
7314.20.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

- Outras grades e redes, soldadas nos pontos de intercecção: 
7314.31.00  - - Galvanizadas ..............................................................................  -  
7314.39.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Outras  telas metálicas, grades e redes: 
7314.41.00  - - Galvanizadas ..............................................................................  - 
7314.42.00  - - Revestidos de plásticos ............................................................  -   
7314.49.00  - - Outras .........................................................................................  -  
7314.50.00  - Chapas e tiras, distendidas ........................................................  -  

7315  Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou 
aço:  

- Correntes de elos articulados e suas partes:  
7315.11  - - Correntes de rolos:  
7315.11.10  - - - Dos tipos utilizados para ciclos e motocicletas ..........................  -  
7315.11.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
7315.12.00  - - Outras correntes ........................................................................  -  
7315.19.00  - - Partes ..........................................................................................  -  
7315.20.00  - Correntes antiderrapantes ..........................................................  -  

- Outras correntes e cadeias:  
7315.81.00  - - Correntes de elos com suporte ................................................  -  
7315.82.00  - - Outras correntes, de elos soldados .........................................  -   
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7315.89.00  - - Outras .........................................................................................  -  
7315.90.00  - Outras partes ...............................................................................  -  
7316.00.00  Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou 

aço ..................................................................................................  -  

7317.00  Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados 
ou biselados e artefactos semelhantes, de ferro fundido, 
ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto 
cobre: 

- De trefilaria:  
7317.00.20  - - Pontas em bandas ou em rolos ...................................................  -  
7317.00.60  - - Outros ..........................................................................................  -   
7317.00.80  - Outros ............................................................................................  -   

7318  Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira- fundos, 
ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos 
ou troços, anilhas (incluindo as de pressão) e artefactos 
semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço:  

- Artefactos roscados:  
7318.11.00  - - Tira- fundos ................................................................................  -  
7318.12  - - Outros parafusos para madeira:  
7318.12.10  - - - De aço inoxidável .......................................................................  -  
7318.12.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
7318.13.00  - - Ganchos e pitões .......................................................................  -  
7318.14  - - Parafusos perfurantes: 
7318.14.10  - - - De aço inoxidável .......................................................................  -  

- - - Outros:  
7318.14.91  - - - - Parafusos para chapas ............................................................  -  
7318.14.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  
7318.15  - - Outros parafusos e pinos ou pernos, mesmo com as 

porcas e anilhas:  
7318.15.10  - - - Cortados na  massa, de  espessura  de haste  não superior a 

6 mm ..........................................................................................  -  
- - - Outros:  

7318.15.20  - - - - Para fixação de elementos de vias-féreas ...............................  -  
- - - - Outros:  
- - - - - Sem cabeça:  

7318.15.30  - - - - - - De aço inoxidável ..................................................................  -  
- - - - - - De outros aços, de resistência à tração:  

7318.15.41  - - - - - - - De menos de 800 MPa .......................................................  -  
7318.15.49  - - - - - - - De 800 MPa ou mais ...........................................................  -  

- - - - - Com cabeça:  
- - - - - - Fendida ou com fenda cruciforme:  

7318.15.51  - - - - - - - De aço inoxidável ................................................................  -  
7318.15.59  - - - - - - - Outros .................................................................................  -  

- - - - - - De sextavado interior:  
7318.15.61  - - - - - - - De aço inoxidável ................................................................  -  
7318.15.69  - - - - - - - Outros .................................................................................  -  

- - - - - - Sextavado:  
7318.15.70 - - - - - - - De aço inoxidável ................................................................  -  

- - - - - - - De outros aços de resistência à tração:  
7318.15.81  - - - - - - - - De menos de 800 MPa ......................................................  -  
7318.15.89  - - - - - - - - De 800 MPa ou mais .........................................................  -  
7318.15.90  - - - - - - Outros ...................................................................................  -  
7318.16  - - Porcas: 
7318.16.10  - - - Cortadas na massa, de diâmetro de orifício não superior a 6 

mm .............................................................................................  -  
- - - Outras:  

7318.16.30  - - - - De aço inoxidável .....................................................................  -  
- - - - Outras:  

7318.16.50  - - - - - De segurança .........................................................................  -  
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 - - - - - Outras, de diâmetro interior:  
7318.16.91  - - - - - - Não superior a 12 mm ..........................................................  -  
7318.16.99  - - - - - - Superior a 12 mm .................................................................  -  
7318.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Artefactos não roscados:  
7318.21.00  - - Anilhas de pressão e outras anilhas de segurança ...............  -  
7318.22.00  - - Outras anilhas ............................................................................  -  
7318.23.00  - - Rebites ........................................................................................  -  
7318.24.00  - - Chavetas, cavilhas e contrapinos ou troços ..........................  -  
7318.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

7319  Agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas- passadoras, 
agulhas de croché, furadores para bordar e artefactos 
semelhantes, para uso manual, de ferro ou aço; alfinetes de 
segurança e outros alfinetes, de ferro ou aço, não 
especificados nem compreendidos noutras posições:  

7319.40.00  - Alfinetes de segurança e outros alfinetes ................................  -   
7319.90  - Outros:
7319.90.10  - - Agulhas de costura, de cerzir ou de bordar .................................  -   
7319.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -   

7320  Molas e folhas de molas, de ferro ou aço: 

7320.10  - Molas de folhas e suas folhas:  
- - Moldadas a quente:  

7320.10.11  - - - Molas parabólicas e suas folhas ................................................  -  
7320.10.19  - - - Outras ........................................................................................  -  
7320.10.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
7320.20  - Molas helicoidais:  
7320.20.20  - - Moldadas a quente ......................................................................  -  

- - Outras:  
7320.20.81  - - - Molas de compressão ................................................................  -  
7320.20.85  - - - Molas de tração ..........................................................................  -  
7320.20.89  - - - Outras ........................................................................................  -  
7320.90  - Outras:  
7320.90.10  - - Molas espirais planas ..................................................................  -  
7320.90.30  - - Molas em forma de disco ............................................................  -  
7320.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

7321  Fogões de sala, caldeiras de fornalha, fogões de cozinha 
(incluindo os que possam ser utilizados acessoriamente no 
aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), 
braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e 
aparelhos não elétricos semelhantes, de uso doméstico, e 
suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço:  

- Aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos:  
7321.11  - - A combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis:  
7321.11.10  - - - Com forno, incluindo os fornos separados ................................  p/st 
7321.11.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
7321.12.00  - - A combustíveis líquidos ...........................................................  p/st 
7321.19.00  - - Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos .......  p/st  

- Outros aparelhos:  
7321.81.00 - - A combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis ...  p/st   
7321.82.00  - - A combustíveis líquidos ...........................................................  p/st   
7321.89.00  - - Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos .......  p/st  
7321.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

7322  Radiadores para aquecimento central, não elétricos, e suas 
partes, de ferro fundido, ferro ou aço; geradores e 
distribuidores de ar quente (incluindo os distribuidores que 
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possam também funcionar como distribuidores de ar frio ou 
condicionado), não elétricos, munidos de ventilador ou fole 
com motor, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço:  

- Radiadores e suas partes:  
7322.11.00  - - De ferro fundido .........................................................................  -  
7322.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
7322.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

7323  Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, 
ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, 
luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento ou 
usos semelhantes, de ferro ou aço:  

7323.10.00  - Palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e 
artefactos semelhantes para limpeza, polimento ou usos 
semelhantes ................................................................................  -  

- Outros:  
7323.91.00  - - De ferro fundido, não esmaltados............................................  -  
7323.92.00  - - De ferro fundido, esmaltados ...................................................  -  
7323.93.00  - - De aço inoxidável ......................................................................  -   
7323.94.00  - - De ferro ou aço, esmaltados .....................................................  - 
7323.99.00  - - Outros .........................................................................................  -   

7324  Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro 
fundido, ferro ou aço:  

7324.10.00  - Pias e lavatórios, de aço inoxidável ..........................................  -   
- Banheiras:  

7324.21.00  - - De ferro fundido, mesmo esmaltadas......................................  p/st 
7324.29.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
7324.90.00  - Outros, incluindo as partes ........................................................  -   

7325  Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço: 

7325.10.00  - De ferro fundido, não maleável ..................................................  - ∗
- Outras:  

7325.91.00  - - Esferas e artefactos semelhantes para moinhos ...................  -  
7325.99  - - Outras: 
7325.99.10  - - - De ferro fundido, maleável .........................................................  -  
7325.99.90 - - - Outras ........................................................................................  - 

7326  Outras obras de ferro ou aço:  

- Simplesmente forjadas ou estampadas:  
7326.11.00  - - Esferas e artefactos semelhantes para moinhos ...................  -  
7326.19  - - Outras:  
7326.19.10  - - - Forjadas .....................................................................................  -  
7326.19.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
7326.20.00  - Obras de fio de ferro ou aço.......................................................  - 
7326.90  - Outras:  
7326.90.30  - - Escadas de mão e escadotes......................................................  -  
7326.90.40  - - Paletes e semelhantes, para movimentação de mercadorias .....  -  
7326.90.50  - - Carretéis para cabos, tubos, etc. .................................................  -  
7326.90.60  - - Portinholas de ventilação não mecânicas, goteiras, ganchos e 

outras obras utilizadas na indústria de construção ....................  -  
- - Outras obras de ferro ou aço:  

7326.90.92  - - - Forjadas .....................................................................................  -   
7326.90.94  - - - Estampadas ...............................................................................  -   
7326.90.96  - - - Sinterizadas ...............................................................................  -   
7326.90.98  - - - Outras ........................................................................................  -   





 2014 74/1

CAPÍTULO 74 

COBRE E SUAS OBRAS 

Nota 

1. Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Cobre afinado:  

  o metal de teor mínimo, em peso, de 99,85% de cobre;  

  ou 

  o metal de teor mínimo, em peso, de 97,5% de cobre, desde que o teor de qualquer outro 
elemento não exceda os limites indicados no quadro seguinte:  

QUADRO 

OUTROS ELEMENTOS 

Elemento Teor limite 
% em peso 

Ag      Prata 

As      Arsénico 

Cd      Cádmico 

Cr       Crómio 

Mg      Magnésio 

Pb      Chumbo 

S         Enxofre 

Sn       Estanho 

Te       Telúrio 

 0,25 

0,5 

1,3 

1,4 

0,8 

1,5 

0,7 

0,8 

0,8 

Zn       Zinco 

Zr        Zircónio 

Outros elementos (1), cada um 

                 1 

 0,3 

 0,3 

(1) Outros elementos, por exemplo: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 
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 b) Ligas de cobre:  

  as matérias metálicas, exceto cobre não afinado, nas quais o cobre predomina, em peso, sobre 
cada um dos outros elementos, desde que:  

  1)  o teor, em peso, de pelo menos um dos outros elementos exceda os limites indicados no 
quadro acima referido, ou 

  2)  o teor total, em peso, dos outros elementos exceda 2,5%. 

 c) Ligas- mãe de cobre:  

  as ligas que contenham cobre, numa proporção superior a 10%, em peso, e outros elementos, não 
suscetíveis de deformação plástica e utilizadas como produtos de adição na preparação de outras 
ligas, ou como desoxidantes, dessulfurantes ou em usos semelhantes na metalurgia dos metais 
não ferrosos. Todavia, as combinações de fósforo e cobre (fosforetos de cobre) contendo mais de 
15%, em peso, de fósforo, incluem- se na posição 2848. 

 d)  Barras:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal, 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo  
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

  Também se consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por 
moldação, fundição ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um 
trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes 
confira as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  Todavia, consideram- se “cobre em formas brutas” da posição 7403, as barras para obtenção de 
fios (wire bars) e os lingotes (billets) apontados ou de outro modo trabalhados nas extremidades, 
para facilitar a sua introdução nas máquinas utilizadas para a sua transformação, por exemplo, em 
fio- máquina ou em tubos. 

 e)  Perfis:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, 
de secção transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das 
definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram “perfis” os 
produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, fundição ou sinterização, que tenham 
sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de 
rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras 
incluídos noutras posições. 

 f)  Fios:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados, em rolos, cuja secção transversal 
maciça e constante em todo o comprimento tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados" em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo  
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
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todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

   
 g)  Chapas, tiras e folhas:  

  os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da posição 7403), mesmo 
em rolos, de secção transversal maciça e retangular, mesmo com ângulos arredondados (incluindo 
os "retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo  
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante, que se 
apresentem:  

  -  na forma quadrada ou retangular com espessura não superior à décima parte da largura,  

  -  em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que seja a dimensão, desde que não 
tenham as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  Estão incluídas nas posições 7409 e 7410 as chapas, tiras e folhas que apresentem motivos (por 
exemplo, ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e as que tenham sido 
perfuradas, onduladas, polidas ou revestidas, desde que esses trabalhos não lhes confiram as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 h)  Tubos:  

  os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, 
podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, retangular, 
de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. 
Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo 
de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma 
forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais 
acima referidas podem apresentar- se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, 
estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas. 

Nota de subposição 

1. Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Ligas à base de cobre- zinco (latão):  

  qualquer liga de cobre e zinco, com ou sem outros elementos. Quando existam outros elementos:  

  -  o zinco predomina, em peso, sobre cada um dos outros elementos;  

  -  o eventual teor de níquel é inferior, em peso, a 5% (ver ligas à base de cobre- níquel- zinco 
(maillechort));  

  -  o eventual teor de estanho é inferior, em peso, a 3% (ver ligas à base de cobre- estanho 
(bronze) ). 

 b)  Ligas à base de cobre- estanho (bronze):  

  qualquer liga de cobre e estanho, com ou sem outros elementos. Quando existam outros 
elementos, o estanho predomina, em peso, sobre cada um deles. Todavia, quando o teor de 
estanho seja pelo menos de 3%, em peso, o teor de zinco pode predominar, mas deve ser inferior 
a 10% em peso. 

 c)  Ligas à base de cobre- níquel- zinco (maillechort):  

  qualquer liga de cobre, níquel e zinco, com ou sem outros elementos. O teor de níquel é igual ou 
superior, em peso, a 5% (ver ligas à base de cobre- zinco (latão) ). 
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 d)  Ligas à base de cobre- níquel:  

  qualquer liga de cobre e níquel, com ou sem outros elementos, que não contenham mais de 1% de 
zinco em peso. Quando existam outros elementos, o níquel predomina, em peso, sobre cada um 
deles. 
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7401.00.00  Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre)  -  
7402.00.00  Cobre não afinado; ânodos de cobre para afinação 

eletrolítica ......................................................................................  -  

7403  Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas: 

 - Cobre afinado:  
7403.11.00  - - Cátodos e seus elementos ....................................................... -
7403.12.00  - - Barras para obtenção de fios (wire- bars) ............................... -
7403.13.00  - - Lingotes (billets) ........................................................................ -
7403.19.00  - - Outros ......................................................................................... -

- Ligas de cobre:  
7403.21.00  - - À base de cobre- zinco (latão) .................................................. -  
7403.22.00  - - À base de cobre- estanho (bronze) .......................................... -  
7403.29.00  - - Outras ligas de cobre (exceto ligas- mãe da posição 74.05) . -

7404.00  Desperdícios e resíduos, de cobre:  

7404.00.10  - De cobre afinado ...........................................................................  -  
- De ligas de cobre:  

7404.00.91  - - À base de cobre- zinco (latão) .....................................................  -  
7404.00.99 - - Outros ..........................................................................................  -  
7405.00.00  Ligas- mãe de cobre ......................................................................  -  

7406  Pós e escamas, de cobre:  

7406.10.00 - Pós de estrutura não lamelar .....................................................  -  
7406.20.00  - Pós de estrutura lamelar; escamas ...........................................  -  

7407  Barras e perfis, de cobre: 

7407.10.00  - De cobre afinado .........................................................................  -  
- De ligas de cobre:  

7407.21  - - À base de cobre- zinco (latão):  
7407.21.10  - - - Barras .........................................................................................  -  
7407.21.90  - - - Perfis ..........................................................................................  -  
7407.29.00  - - Outros .........................................................................................  -   

7408  Fios de cobre: 

- De cobre afinado:  
7408.11.00  - - Com a maior dimensão da secção transversal superior a 6 

mm .............................................................................................  -  
7408.19  - - Outros: 
7408.19.10  - - - Com a maior dimensão da secção transversal superior a 0,5 

mm .............................................................................................  -  
7408.19.90  - - - Com a maior dimensão da secção transversal não superior a 

0,5 mm .......................................................................................  -  
- De ligas de cobre:  

7408.21.00  - - À base de cobre- zinco (latão) ..................................................  -  
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7408.22.00  - - À base de cobre- níquel (cuproníquel) ou de cobre- níquel-
zinco (maillechort )  .................................................................  -  

7408.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

7409  Chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mm:  

- De cobre afinado:  
7409.11.00  - - Em rolos......................................................................................  -  
7409.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- De ligas à base de cobre- zinco (latão):  
7409.21.00  - - Em rolos......................................................................................  -  
7409.29.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- De ligas à base de cobre- estanho (bronze):  
7409.31.00  - - Em rolos......................................................................................  -  
7409.39.00  - - Outras .........................................................................................  -  
7409.40.00  - De ligas à base de cobre- níquel (cuproníquel) ou de cobre-

níquel- zinco (maillechort)..........................................................  -   
7409.90.00  - De outras ligas de cobre .............................................................  -

7410  Folhas e tiras, delgadas, de cobre (mesmo impressas ou 
com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de 
espessura não superior a 0,15 mm (excluindo o suporte):  

- Sem suporte:  
7410.11.00  - - De cobre afinado ........................................................................  -  
7410.12.00  - - De ligas de cobre .......................................................................  -  

- Com suporte:  
7410.21.00  - - De cobre afinado ........................................................................  -  
7410.22.00  - - De ligas de cobre .......................................................................  -  

7411  Tubos de cobre:  

7411.10 - De cobre afinado:
7411.10.10  - - Retos............................................................................................  -   
7411.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- De ligas de cobre:  
7411.21  - - À base de cobre- zinco (latão):  
7411.21.10  - - - Retos ..........................................................................................  -  
7411.21.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
7411.22.00  - - À base de cobre- níquel (cuproníquel) ou de cobre- níquel-

zinco (maillechort) ................................................................... -  
7411.29.00  - - Outros .........................................................................................  -

7412  Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, 
mangas), de cobre:  

7412.10.00  - De cobre afinado .........................................................................  -  
7412.20.00  - De ligas de cobre .........................................................................  -  
7413.00.00  Cordas, cabos, entrançados e artefactos semelhantes, de 

cobre, não isolados para usos elétricos .....................................  -  

7415  Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefactos 
semelhantes, de cobre ou de ferro ou aço com cabeça de 
cobre; parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, 
ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos 
ou troços, anilhas, incluindo as de pressão, e artefactos 
semelhantes, de cobre:  

7415.10.00  - Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefactos 
semelhantes ................................................................................  -  

- Outros artefactos, não roscados:  
7415.21.00  - - Anilhas (incluindo as de pressão) ...........................................  -  
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7415.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Outros artefactos, roscados:  
7415.33.00  - - Parafusos; pinos ou pernos e porcas .....................................  -  
7415.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  

7418  Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e 
suas partes, de cobre; esponjas, esfregões, luvas e 
artefactos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos 
semelhantes, de cobre:  

7418.10 - Artefactos de uso doméstico e suas partes; esponjas, 
esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, 
polimento ou usos semelhantes: 

7418.10.10  - - Aparelhos não elétricos, para cozinhar ou aquecer, dos tipos 
utilizados para uso doméstico, e suas partes, de cobre ............  -   

7418.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -   
7418.20.00  - Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes ..............  -  

7419  Outras obras de cobre: 

7419.10.00  - Correntes, cadeias e suas partes ..............................................  -  
- Outras:  

7419.91.00  - - Vazadas, moldadas, estampadas ou forjadas, mas não 
trabalhadas de outro modo .....................................................  -  

7419.99  - - Outras:
7419.99.10  - - - Telas metálicas (incluindo as telas contínuas ou sem fim), 

grades e redes, de fios de cobre com a secção transversal 
não superior a 6 mm; chapas e tiras, distendidas .....................  -   

7419.99.30  - - - Molas ..........................................................................................  -   
7419.99.90  - - - Outras ........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 75 

NÍQUEL E SUAS OBRAS 

Nota 

1. Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Barras:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. Também se 
consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por moldação, 
fundição ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais 
adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 b)  Perfis:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, 
de secção transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das 
definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram perfis os 
produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, fundição ou sinterização, que tenham 
sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de 
rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras 
incluídos noutras posições. 

 c)  Fios 

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados, em rolos, cuja secção transversal 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

 d)  Chapas, tiras e folhas:  

  os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da posição 75.02),  mesmo 
em rolos, de secção transversal maciça e retangular, mesmo com ângulos arredondados (incluindo 
os "retângulos modificados" em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos),  de espessura constante, que se 
apresentem:  

  -   na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à décima parte da largura,  

  -   em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que seja a dimensão, desde que não 
tenham as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  Estão incluídas na posição 7506 as chapas, tiras e folhas que apresentem motivos (por exemplo, 
ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e as que tenham sido perfuradas, 
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onduladas, polidas ou revestidas, desde que esses trabalhos não lhes confiram as características 
de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 e)  Tubos:  

  os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, 
podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, retangular, 
de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. 
Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo 
de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma 
forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais 
acima referidas podem apresentar- se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, 
estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas. 

Notas de subposicões 

1.  Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Níquel não ligado:  

  o metal que contenha, no total, 99% no mínimo, em peso, de níquel e cobalto, desde que:  

  1)  o teor em cobalto não ultrapasse 1,5% em peso, e 

  2)  o teor de qualquer outro elemento não ultrapasse os limites que figuram no quadro seguinte:  

QUADRO 

OUTROS ELEMENTOS 

Elemento Teor limite 
% em peso 

Fe             Ferro      

O               Oxigénio 

Outros elementos, cada um 

0,5 

0,4 

0,3 

 b)  Ligas de níquel:  

  as matérias metálicas nas quais o níquel predomine, em peso, sobre cada um dos outros 
elementos, desde que:  

  1)  o teor de cobalto exceda 1,5% em peso,  

  2)  o teor, em peso, de pelo menos um dos outros elementos exceda o limite que figura no quadro 
precedente; ou  

   
  3)  o teor total, em peso, dos outros elementos, exceto níquel e cobalto, exceda 1%. 
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2. Não obstante as disposições da Nota 1 c) do presente Capítulo, para interpretação da subposição 
7508 10, consideram-se “fios” apenas os produtos, mesmo em rolos, cujo corte transversal, qualquer 
que seja a sua forma, não exceda 6 mm na sua maior dimensão.  
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7501  Mates de níquel, "sinters" de óxidos de níquel e outros 
produtos intermediários da metalurgia do níquel:  

7501.10.00  - Mates de níquel............................................................................  -  
7501.20.00  - Sinters de óxidos de níquel e outros produtos 

intermediários da metalurgia do níquel ...................................  -  

7502  Níquel em formas brutas:  

7502.10.00  - Níquel não ligado .........................................................................  -  
7502.20.00  - Ligas de níquel ............................................................................  -  

7503.00  Desperdícios e resíduos, de níquel: 

7503.00.10  - De níquel não ligado ......................................................................  -  
7503.00.90  - De ligas de níquel ..........................................................................  -  
7504.00.00  Pós e escamas, de níquel .............................................................  -  

7505  Barras, perfis e fios, de níquel:  

- Barras e perfis:  
7505.11.00  - - De níquel não ligado ..................................................................  -  
7505.12.00  - - De ligas de níquel ......................................................................  -  

- Fios: 
7505.21.00  - - De níquel não ligado ..................................................................  -  
7505.22.00  - - De ligas de níquel ......................................................................  -  

7506  Chapas, tiras e folhas, de níquel:  

7506.10.00  - De níquel não ligado ...................................................................  -  
7506.20.00  - De ligas de níquel ........................................................................  -  

7507  Tubos e seus acessórios (por exemplo, uniões, cotovelos, 
mangas), de níquel:  

- Tubos:  
7507.11.00  - - De níquel não ligado ..................................................................  -  
7507.12.00  - - De ligas de níquel ......................................................................  -  
7507.20.00  - Acessórios para tubos ................................................................  -  

7508 Outras obras de níquel: 

7508.10.00  - Telas metálicas e grades, de fios de níquel ..............................  -  
7508.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 76 

ALUMÍNIO E SUAS OBRAS 

Nota 

1.  Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Barras:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. Também se 
consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por moldação, 
fundição ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais 
adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 b)  Perfis:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, 
de secção transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das 
definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram perfis os 
produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, fundição ou sinterização, que tenham 
sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de 
rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras 
incluídos noutras posições. 

 c)  Fios:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados, em rolos, cuja secção transversal 
maciça, constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

 d)  Chapas, tiras e folhas:  

  os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da posição 7601), mesmo 
em rolos, de secção transversal, maciça e retangular, mesmo com ângulos arredondados 
(incluindo os "retângulos modificados" em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de 
círculo convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante, que 
se apresentem:  
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  -   na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à décima parte da largura,  

  -   em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que seja a dimensão, desde que não 
tenham as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  Estão incluídas nas posições 7606 e 7607 as chapas, tiras e folhas, que apresentem motivos (por 
exemplo, ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e as que tenham sido 
perfuradas, onduladas, polidas ou revestidas, desde que esses trabalhos não lhes confiram as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 e)  Tubos:  

  os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, 
podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, retangular, 
de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. 
Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo 
de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma 
forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais 
acima referidas podem apresentar- se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, 
estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas. 

Notas de subposições. 

1.  Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Alumínio não ligado:  

  o metal que contenha, em peso, pelo menos 99% de alumínio, desde que o teor, em peso, de 
qualquer outro elemento não exceda os limites indicados no quadro seguinte:  

QUADRO 

OUTROS ELEMENTOS 

Elemento Teor  limite (%) 
 em peso 

  
Fe + Si (total de ferro e silício)  
Outros elementos (1), cada um 

1 
                  0,1    (2) 

  1) Outros elementos, por exemplo, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 

  2) Admite-se um teor de cobre superior a 0,1% mas não superior a 0,2%, 
      desde que o teor de crómio e o de manganês não exceda 0,05%. 
  

                                                                                                                                                                                                              

 b)  Ligas de alumínio:  

  as matérias metálicas nas quais o alumínio predomina, em peso, sobre cada um dos outros 
elementos, desde que:  

  1)  o teor, em peso, de pelo menos um dos outros elementos, ou do total de ferro e silício, exceda 
os limites indicados no quadro precedente; ou 
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  2)  o teor total, em peso, dos outros elementos exceda 1%. 

2. Não obstante as disposições da Nota 1 c) do presente Capítulo, para interpretação da subposição 
7616.91, consideram-se “fios”, apenas os produtos, mesmo em rolos, cujo corte transversal, qualquer 
que seja a sua forma, não exceda 6 mm na sua maior dimensão.   

Nota complementar 

1. Na aceção da subposição 7601 20 20, considera-se: 

 - “Chapas”: os produtos em formas brutas cuja secção transversal, maciça e constante em todo o 
comprimento, tenha a forma retangular ou de outro polígono, de largura superior a 800 mm, 
espessura superior a 280 mm e cujo comprimento seja sempre superior à largura e à espessura. 
Estes produtos destinam-se a ser laminados;   

    
 - “Bilets”: os produtos em formas brutas cuja secção transversal, maciça e  constante em todo o 

comprimento, tenha a forma circular (incluindo os “circulos achatados”), de diâmetro superior a 125 
mm. Estes produtos destinam-se a ser extrudados.   
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7601  Alumínio em formas brutas: 

7601.10.00  - Alumínio não ligado .................................................................... -
7601.20  - Ligas de alumínio:  
7601.20.20  - - Chapas e billetes .........................................................................  -   
7601.20.80 - - Outros ..........................................................................................  -   

7602.00  Desperdícios e resíduos, de alumínio:  

- Desperdícios:  
7602.00.11  - - Aparas, serraduras, limalhas e semelhantes; desperdícios de 

folhas e de tiras delgadas, coloridas, revestidas ou 
contracoladas, de espessura não superior a 0,2 mm 
(excluindo o suporte) ..................................................................  -  

7602.00.19  - - Outros (incluindo os refugos de fabricação) ................................  -  
7602.00.90  - Resíduos .......................................................................................  -  

7603  Pós e escamas, de alumínio: 

7603.10.00  - Pós de estrutura não lamelar .....................................................  -  
7603.20.00  - Pós de estrutura lamelar; escamas ...........................................  -  

7604  Barras e perfis, de alumínio: 

7604.10  - De alumínio não ligado:
7604.10.10  - - Barras ..........................................................................................  -  
7604.10.90  - - Perfis ............................................................................................  -  

- De ligas de alumínio:  
7604.21.00  - - Perfis ocos..................................................................................  -  
7604.29  - - Outros: 
7604.29.10  - - - Barras .........................................................................................  -  
7604.29.90  - - - Perfis ..........................................................................................  -  

7605  Fios de alumínio:  

- De alumínio não ligado:  
7605.11.00  - - Com a maior dimensão da secção transversal superior a 7 

mm ............................................................................................. -  
7605.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- De ligas de alumínio:  
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7605.21.00  - - Com a maior dimensão da secção transversal superior a 7 
mm ............................................................................................. -  

7605.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

7606  Chapas  e  tiras,  de  alumínio, de espessura superior a 0,2 
mm:  

- De forma quadrada ou retangular:  
7606.11  - - De alumínio não ligado:
7606.11.10 - - - Pintadas, envernizadas ou revestidas de plástico .....................  -  

- - - Outras, de espessura: 
7606.11.91  - - - - De menos de 3 mm ..................................................................  -  
7606.11.93  - - - - De 3 mm ou mais, mas menos de 6 mm .................................  -  
7606.11.99  - - - - De 6 mm ou mais .....................................................................  -  
7606.12  - - De ligas de alumínio: 
7606.12.20  - - - Pintadas, envernizadas ou revestidas de plástico .....................  -    

- - - Outras, de espessura:  
7606.12.92  - - - - De menos de 3 mm ..................................................................  -   
7606.12.93  - - - - De 3 mm ou mais, mas menos de 6 mm .................................  -  
7606.12.99  - - - - De 6 mm ou mais .....................................................................  -  

- Outras:  
7606.91.00  - - De alumínio não ligado .............................................................  -  
7606.92.00  - - De ligas de alumínio ..................................................................  -  

7607 Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou 
com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de 
espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte): 

- Sem suporte:  
7607.11  - - Simplesmente laminadas:  

- - - De espessura inferior a 0,021 mm: 
7607.11.11  - - - - Em rolos de peso não superior a 10 Kg ...................................  -   
7607.11.19  - - - - Outras .......................................................................................  -   
7607.11.90  - - - De espessura de 0,021 mm ou mais, mas não superior a 0,2 

mm .............................................................................................  -  
7607.19  - - Outras:  
7607.19.10  - - - De espessura inferior a 0,021 mm .............................................  -  
7607.19.90 - - - De espessura de 0,021 mm ou mais, mas não superior a    

0,2 mm .......................................................................................  -   
7607.20  - Com suporte:  
7607.20.10  - - De espessura (excluindo o suporte) inferior a 0,021 mm ............  -  
7607.20.90 - - De espessura (excluindo o suporte) de 0,021 mm ou mais, mas 

não superior a 0,2 mm ...............................................................  -  

7608  Tubos de alumínio:  

7608.10.00  - De alumínio não ligado ...............................................................  -   
7608.20  - De ligas de alumínio:  
7608.20.20  - - Soldados ......................................................................................  -   

- - Outros:  
7608.20.81  - - - Simplesmente extrudidos a quente ............................................  -   
7608.20.89  - - - Outros ........................................................................................  -   
7609.00.00  Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, 

mangas), de alumínio ...................................................................  -  

7610  Construções e suas partes (por exemplo, pontes e 
elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e 
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), 
de alumínio, exceto as construções pré-fabricadas da 
posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, 
de alumínio, próprios para construções:  
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7610.10.00  - Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras .............  p/st (1)

7610.90  - Outros: 
7610.90.10  - - Pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones .........  -  
7610.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
7611.00.00  Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para 

quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou 
liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem 
dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com 
revestimento interior ou calorífugo .............................................  -  

7612  Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes 
semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou 
flexíveis), para quaisquer matérias (exceto gases 
comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não 
superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, 
mesmo com revestimento interior ou calorífugo:  

7612.10.00  - Recipientes tubulares, flexíveis .................................................  -  
7612.90  - Outros: 
7612.90.20  - - Recipientes dos tipos utilizados para aerossóis ..........................  p/st  
7612.90.30  - - Fabricados a partir de folha de espessura não superior a 0,2 

mm .............................................................................................  - ∗
7612.90.80 - - Outros ..........................................................................................  - ∗  
7613.00.00  Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de 

alumínio ..........................................................................................  -  

7614  Cordas, cabos, entrançados e semelhantes, de alumínio, não 
isolados para usos elétricos:  

7614.10.00  - Com alma de aço .........................................................................  -  
7614.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

7615  Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e 
suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e 
artefactos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos 
semelhantes, de alumínio: 

7615.10 - Artefactos de uso doméstico e suas partes; esponjas, 
esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, 
polimento ou usos semelhantes: 

7615.10.10  - - Vazados ou moldados .................................................................  -   
7615.10.30  - - Fabricados a partir de folha de espessura não superior a 0,2 

mm .............................................................................................  - ∗
7615.10.80 - - Outros ..........................................................................................  - ∗  
7615.20.00  - Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes ..............  -   

7616  Outras obras de alumínio:  

7616.10.00  - Tachas, pregos, escápulas, parafusos, pinos ou pernos, 
roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, 
cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas e artefactos 
semelhantes ................................................................................  -  

- Outras: 
7616.91.00 - - Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio .........  - 
7616.99 - - Outras:
7616.99.10 - - - Vazadas ou moldadas ................................................................  - 
7616.99.90  - - - Outras ........................................................................................  -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(1) Uma porta ou janela com ou sem os seus caixilhos, alizares ou soleiras é considerada uma peça.
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 CAPÍTULO 78 

 CHUMBO E SUAS OBRAS 

 Nota 

1. Neste Capítulo consideram- se:  

  a)  Barras:  

   os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal, 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. Também se 
consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por moldação, 
vazamento ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais 
adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  b)  Perfis:  

   os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, 
de secção transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das 
definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram “perfis” os 
produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, vazamento ou sinterização, que tenham 
sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de 
rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras 
incluídos noutras posições. 

  c)  Fios:  

   os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados, em rolos, cuja secção transversal, 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

  d)  Chapas, tiras e folhas:  

   os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da posição 7801), mesmo 
em rolos, de secção transversal, maciça e retangular, mesmo com ângulos arredondados 
(incluindo os "retângulos modificados" em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de 
círculo convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante, que 
se apresentem:  

   -   na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à décima parte da largura,  
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   -   em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que seja a dimensão, desde que não 
tenham as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

   Estão incluídas na posição 7804 as chapas, tiras e folhas, que apresentem motivos (por exemplo, 
ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e as que tenham sido perfuradas, 
onduladas, polidas ou revestidas, desde que esses trabalhos não lhes confiram as características 
de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  e)  Tubos:  

   os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, 
podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, retangular, 
de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. 
Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo 
de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma 
forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais 
acima referidas podem apresentar- se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, 
estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas. 

Nota de subposição 

1.  Neste Capítulo considera- se “chumbo afinado”:  

  o metal que contenha, pelo menos, 99,9%, em peso, de chumbo, desde que o teor, em peso, de 
qualquer outro elemento não exceda os limites indicados no quadro seguinte:  

QUADRO 

 OUTROS ELEMENTOS 

Elementos Teor limite % 
em peso 

Ag      Prata 

As      Arsénico 

Bi       Bismuto 

Ca      Cálcio 

Cd      Cádmio 

Cu       Cobre 

Fe       Ferro 

S         Enxofre 

Sb       Antimónio 

Sn       Estanho 

Zn       Zinco 

Outros (por exemplo, Te - Telúrio,), cada um 

          0,02 

          0,005 

          0,05 

          0,002 

          0.002 

          0,08 

          0,002 

          0,002 

          0,005 

          0,005 

          0,002 

          0,001 
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7801  Chumbo em formas brutas:  

7801.10.00  - Chumbo afinado ..........................................................................  -  
- Outros:  

7801.91.00  - - Que contenham antimónio como segundo elemento 
predominante em peso ............................................................  -  

7801.99 - - Outros: 
7801.99.10  - - - Que contenha, em peso, mais de 0,02% de prata e destinado 

a ser afinado (chumbo de obra) .................................................  -  
7801.99.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
7802.00.00  Desperdícios e resíduos, de chumbo .........................................  - 

7804  Chapas, folhas e tiras, de chumbo; pós e escamas, de 
chumbo:  

  - Chapas, folhas e tiras:  
7804.11.00  - - Folhas e tiras, de espessura não superior a 0,2 mm 

(excluindo o suporte)...............................................................  -  
7804.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  
7804.20.00  - Pós e escamas .............................................................................  -  

7806.00  Outras obras de chumbo:  

7806.00.10  - Embalagens providas de blindagem de proteção, de chumbo, 
contra as radiações, para transporte ou armazenagem de 
matérias radioativas (Euratom) ....................................................  -  

7806.00.80  - Outras ............................................................................................  -  
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CAPÍTULO 79 

ZINCO E SUAS OBRAS 

Nota 

1.  Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Barras:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal, 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. Também se 
consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por moldação, 
fundição ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais 
adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 b)  Perfis:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, 
de secção transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das 
definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram perfis os 
produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, fundição ou sinterização, que tenham 
sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de 
rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras 
incluídos noutras posições. 

 c)  Fios:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados, em rolos, cuja secção transversal 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção" retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

 d)  Chapas, tiras e folhas:  

  os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da posição 7901), mesmo 
em rolos, de secção transversal, maciça e retangular, mesmo com ângulos arredondados 
(incluindo os "retângulos modificados" em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de 
círculo convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante, que 
se apresentem:  

  -   na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à décima parte da largura,  

  -   em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que seja a dimensão, desde que não 
tenham as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

  Estão incluídas na posição 7905 as chapas, tiras e folhas, que apresentem motivos (por exemplo, 
ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e as que tenham sido perfuradas, 
onduladas, polidas ou revestidas, desde que esses trabalhos não lhes confiram as características 
de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 
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 e)  Tubos:  

  os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, 
podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, retangular, 
de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. 
Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo 
de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma 
forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais 
acima referidas podem apresentar- se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, 
estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas.  

Nota de subposição 

1.  Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Zinco não ligado:  

  o metal que contenha pelo menos 97,5%, em peso, de zinco. 

 b)  Ligas de zinco:  

  as matérias metálicas nas quais o zinco predomine, em peso, sobre cada um dos outros 
elementos, desde que o teor total, em peso, dos outros elementos exceda 2,5%. 

 c)  Poeiras de zinco:  

  as poeiras obtidas pela condensação de vapores de zinco e que apresentem partículas esféricas 
mais finas que os pós. Pelo menos 80%, em peso, dentre elas, devem passar na peneira com 
abertura de malha de 63 micrómetros (microns). Devem conter pelo menos 85%, em peso, de 
zinco metálico. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

7901  Zinco em formas brutas: 

 - Zinco não ligado:  
7901.11.00  - - Que contenha, em peso, 99,99% ou mais de zinco ................  -  
7901.12  - - Que contenha, em peso, menos de 99,99% de zinco: 
7901.12.10 - - - Que contenha, em peso, 99,95% ou mais, mas menos de 

99,99% de zinco .........................................................................  -  
7901.12.30  - - - Que contenha, em peso, 98,5% ou mais, mas menos de 

99,95% de zinco .........................................................................  -  
7901.12.90  - - - Que contenha, em peso, 97,5% ou mais, mas menos de 

98,5% de zinco ...........................................................................  -  
7901.20.00  - Ligas de zinco ..............................................................................  -  
7902.00.00  Desperdícios e resíduos, de zinco ..............................................  -  

7903  Poeiras, pós e escamas, de zinco:  

7903.10.00  - Poeiras de zinco ..........................................................................  -  
7903.90.00  - Outros ........................................................................................... -  
7904.00.00  Barras, perfis e fios, de zinco ......................................................  -  
7905.00.00  Chapas, folhas e tiras, de zinco ...................................................  -  
7907.00.00  Outras obras de zinco ..................................................................  -  
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CAPÍTULO 80 

ESTANHO E SUAS OBRAS 

Nota 

1. Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Barras:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal, 
maciça e constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. Também se 
consideram “barras” os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por moldação, 
vazamento ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais 
adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as 
características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

 b)  Perfis:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, 
de secção, transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das 
definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram “perfis” os 
produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, vazamento ou sinterização, que tenham 
sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de 
rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras 
incluídos noutras posições. 

 c)  Fios:  

  os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados,  em rolos, cuja secção transversal, 
maciça, constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluindo os "círculos achatados" e os 
"retângulos modificados", em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo 
convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal 
quadrada, retangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de 
todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal retangular (incluindo os 
produtos de secção "retangular modificada") excede a décima parte da largura. 

 d)  Chapas, tiras e folhas:  

  os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da posição 8001), mesmo 
em rolos, de secção transversal, maciça e retangular, mesmo com ângulos arredondados 
(incluindo os "retângulos modificados" em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de 
círculo convexo e os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante, que 
se apresentem:  

  -  na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à décima parte da largura,  

  -  em formas diferentes da quadrada ou retangular , qualquer que seja a dimensão, desde que 
não tenham as características de artefactos ou obras incluídos noutras posições. 

   
 e)  Tubos:  

  os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, 
podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, retangular, 
de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. 
Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, retangular, de 
triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo 
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de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma 
forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais 
acima referidas podem apresentar- se polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, 
estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas. 

Nota de subposição

1. Neste Capítulo consideram- se:  

 a)  Estanho não ligado:  

  o metal que contenha, em peso, pelo menos 99% de estanho, desde que o teor, em peso, de 
bismuto ou de cobre eventualmente presentes seja inferior aos limites indicados no quadro 
seguinte:  

QUADRO 

OUTROS ELEMENTOS

Elemento Teor limite % em peso 

Bi     Bismuto 

Cu    Cobre 

0,1 

0,4 

 b)  Ligas de estanho:  

  as matérias metálicas nas quais o estanho predomina, em peso, sobre cada um dos outros 
elementos, desde que:  

  1)  o teor total, em peso, dos outros elementos exceda 1%, ou 

  2)  o teor, em peso, de bismuto ou de cobre seja igual ou superior aos limites indicados no quadro 
precedente. 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

8001  Estanho em formas brutas:  

8001.10.00  - Estanho não ligado .....................................................................  -  
8001.20.00  - Ligas de estanho .........................................................................  -  
8002.00.00  Desperdícios e resíduos, de estanho ..........................................  -  
8003.00.00  Barras, perfis e fios, de estanho ..................................................  -  
8007.00  Outras obras de estanho:
8007.00.10  - Chapas, folhas e tiras, de espessura superior a 0,2 mm ..............  -   
8007.00.80  - Outras ............................................................................................  -   
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CAPÍTULO 81 

OUTROS METAIS COMUNS; CERAMAIS (CERMETS) ; OBRAS DESSAS MATÉRIAS 

Nota de subposição 

1.  A Nota 1 do Capítulo 74, que define “barras”, “perfis”, “fios”, “chapas”, “tiras” e “folhas”, aplica- se, 
mutatis mutandis, ao presente Capítulo. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

8101  Tungsténio (volfrâmio) e suas obras, incluindo os 
desperdícios e resíduos:  

8101.10.00  - Pó ..................................................................................................  -  
- Outros:  

8101.94.00  - - Tungsténio (volfrâmio) em formas brutas, incluindo as 
barras simplesmente obtidas por sinterização .....................  -

8101.96.00  - - Fios..............................................................................................  -  
8101.97.00  - - Desperdícios e resíduos ...........................................................  -  
8101.99  - - Outros:
8101.99.10  - - - Barras, exceto as simplesmente obtidas por sinterização, 

perfis, chapas, tiras e folhas ......................................................  -   
8101.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -   

8102  Molibdénio e suas obras, incluindo os desperdícios e 
resíduos:  

8102.10.00  - Pós ................................................................................................  -  
- Outros:  

8102.94.00 - - Molibdénio em formas brutas, incluindo as barras 
simplesmente obtidas por sinterização .................................  -

8102.95.00  - - Barras, exceto as simplesmente obtidas por sinterização, 
perfis, chapas, tiras e folhas ...................................................  -  

8102.96.00  - - Fios..............................................................................................  -  
8102.97.00  - - Desperdícios e resíduos ...........................................................  -  
8102.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

8103  Tântalo e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos:  

8103.20.00  - Tântalo em formas brutas, incluindo as barras 
simplesmente obtidas por sinterização; pós ...........................  -

8103.30.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8103.90  - Outros: 
8103.90.10  - - Barras, exceto as simplesmente obtidas por sinterização, 

perfis, fios, chapas, folhas e tiras ...............................................  -  
8103.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

8104  Magnésio e suas obras, incluindo os desperdícios e 
resíduos:  
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 - Magnésio em formas brutas:  
8104.11.00  - - Que contenha, pelo menos 99,8%, em peso, de magnésio ...  -  
8104.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8104.20.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8104.30.00  - Aparas, resíduos de torno e grânulos, calibrados; pós ..........  -  
8104.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8105  Mates de cobalto e outros produtos intermediários da 
metalurgia do cobalto; cobalto e suas obras, incluindo os 
desperdícios e resíduos:  

8105.20.00  - Mates de cobalto e outros produtos intermediários da 
metalurgia do cobalto; cobalto em formas brutas; pós ......... -

8105.30.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8105.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8106.00  Bismuto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos:  

8106.00.10  - Bismuto em formas brutas; desperdícios e resíduos; pós ............  -  
8106.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

8107  Cádmio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos:  

8107.20.00  - Cádmio em formas brutas; pós .................................................  -  
8107.30.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8107.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8108  Titânio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos:  

8108.20.00  - Titânio em formas brutas; pós ...................................................  -  
8108.30.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8108.90  - Outros:  
8108.90.30  - - Barras, perfis e fios ......................................................................  -  
8108.90.50  - - Chapas, folhas e tiras ..................................................................  -  
8108.90.60  - - Tubos ...........................................................................................  -   
8108.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

8109  Zircónio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos:  

8109.20.00  - Zircónio em formas brutas; pós ................................................  -  
8109.30.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8109.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8110 Antimónio e suas obras, incluindo os desperdícios e 
resíduos:  

8110.10.00  - Antimónio em formas brutas; pós .............................................  -  
8110.20.00  - Desperdícios e resíduos .............................................................  -  
8110.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8111.00  Manganês e suas obras, incluindo os desperdícios e 
resíduos:  

- Manganês em formas brutas; desperdícios e resíduos, pós:  
8111.00.11  - - Manganês em formas brutas; pós ...............................................  -  
8111.00.19  - - Desperdícios e resíduos ..............................................................  -  
8111.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

8112  Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (celtio), 
índio, nióbio (colômbio), rénio e tálio, e suas obras, 
incluindo os desperdícios e resíduos:  
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 - Berílio:  
8112.12.00  - - Em formas brutas; pós ..............................................................  -  
8112.13.00  - - Desperdícios e resíduos ...........................................................  -  
8112.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Crómio: 
8112.21  - - Em formas brutas; pós:
8112.21.10  - - - Ligas de crómio que contenham, em peso, mais de 10 % de 

níquel..........................................................................................  -  
8112.21.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8112.22.00  - - Desperdícios e resíduos ...........................................................  -  
8112.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Tálio: 
8112.51.00  - - Em formas brutas; pós ..............................................................  -  
8112.52.00  - - Desperdícios e resíduos ...........................................................  -  
8112.59.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros:
8112.92  - - Em formas brutas; desperdícios e resíduos; pós:
8112.92.10  - - - Háfnio (céltio) .............................................................................  -  

- - - Nióbio (colômbio), rénio, gálio índio, vanádio e germânio:  
8112.92.21  - - - - Desperdícios e resíduos...........................................................  -   

- - - - Outros:  
8112.92.31  - - - - - Nióbio (colômbio) e rénio ........................................................  -   
8112.92.81  - - - - - Índio ........................................................................................  -  
8112.92.89  - - - - - Gálio .......................................................................................  -  
8112.92.91  - - - - - Vanádio ...................................................................................  -   
8112.92.95  - - - - - Germânio ................................................................................  -   
8112.99  - - Outros: 
8112.99.20  - - - Háfnio (céltio) e germânio ..........................................................  -   
8112.99.30  - - - Nióbio (colômbio) e rénio ...........................................................  -  
8112.99.70  - - - Gálio, índio e vanádio ................................................................  -   

8113.00  Ceramais (cermets) e suas obras, incluindo os desperdícios 
e resíduos: 

8113.00.20  - Em formas brutas ..........................................................................  -  
8113.00.40  - Desperdícios e resíduos ................................................................  -  
8113.00.90  - Outros ............................................................................................  -  
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CAPÍTULO  82 

FERRAMENTAS, ARTEFACTOS DE CUTELARIA E TALHERES, E SUAS PARTES,  
DE METAIS COMUNS 

Notas 

1. Ressalvados as lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos), forjas portáteis, mós com armação e 
sortidos de manicuros ou pedicuros, bem como os artefactos da posição 8209, o presente Capítulo 
compreende somente os artefactos providos de uma lâmina ou de uma parte operante:  

 a)  de metal comum;  

 b)  de carbonetos metálicos ou de ceramais (cermets);  

 c)  de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas ou reconstituídas, em suportes de 
metais comuns, de carbonetos metálicos ou de ceramais (cermets);  

 d)  de matérias abrasivas em suporte de metais comuns, desde que se trate de ferramentas cujos 
dentes, arestas ou outras partes operantes ou cortantes não tenham perdido a sua função própria 
em virtude da adição de pós abrasivos. 

2. As partes de metais comuns dos artefactos do presente Capítulo classificam- se na mesma posição 
dos artefactos a que se destinam, exceto as partes especificamente designadas e os porta-
ferramentas para ferramentas manuais, da posição 8466. Estão, todavia, excluídas, em todos os 
casos, deste Capítulo, as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da presente Secção. 

 Estão excluídos deste Capítulo  as cabeças, pentes, contrapentes e lâminas, de aparelhos de 
barbear, de cortar cabelo ou de tosquiar, elétricos (posição 8510). 

3. Os sortidos constituídos por uma ou várias facas da posição 8211 e de quantidade pelo menos igual 
de artefactos da posição 8215, classificam- se nesta última. 
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8201  Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, 
forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e 
ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de 
todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para 
palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas 
manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura:  

8201.10.00  - Pás ................................................................................................  p / s t  
8201.30.00  - Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeira .  - 
8201.40.00  - Machados, podões e ferramentas semelhantes de gume .......  - 
8201.50.00  - Tesouras de podar (incluindo as tesouras para aves) 

manipuladas com uma das mãos .............................................  p / s t  
8201.60.00  - Tesouras para sebes, tesouras de podar e ferramentas 

semelhantes, manipuladas com as duas mãos .......................  - 
8201.90.00  - Outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura e 

silvicultura ...................................................................................  -  
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8202  Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos 
(incluindo as fresas- serras e as folhas não dentadas para 
serrar):  

8202.10.00  - Serras manuais ............................................................................  -  
8202.20.00 - Folhas para serras de fita ...........................................................  - 

- Folhas para serras circulares (incluindo as fresas-serras): 
8202.31.00 - - Com parte operante de aço ......................................................  - 
8202.39.00 - - Outros, incluindo as partes ......................................................  - 
8202.40.00  - Correntes cortantes de serras ...................................................  -  

- Outras folhas de serras:  
8202.91.00  - - Folhas de serras retilíneas, para trabalhar metais .................  -  
8202.99  - - Outras:  
8202.99.20  - - - Para trabalhar metais .................................................................  -   
8202.99.80  - - - Para trabalhar outras matérias ..................................................  -   

8203  Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, 
cisalhas para metais, corta- tubos, corta- pinos, saca-
bocados e ferramentas semelhantes, manuais:  

8203.10.00  - Limas, grosas e ferramentas semelhantes ...............................  -  
8203.20.00  - Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas 

semelhantes ................................................................................  -   
8203.30.00  - Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes ...................  -  
8203.40.00  - Corta- tubos, corta- pinos, saca- bocados e ferramentas 

semelhantes ................................................................................  -  

8204  Chaves de porcas, manuais (incluindo as chaves 
dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo 
com cabos:  

- Chaves de porcas, manuais:  
8204.11.00  - - De abertura fixa ..........................................................................  -  
8204.12.00  - - De abertura variável ..................................................................  -  
8204.20.00  - Chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos ............  -  

8205  Ferramentas manuais (incluindo os corta- vidros (diamantes 
de vidraceiro)) não especificadas nem compreendidas 
noutras posições; lâmpadas ou lamparinas de soldar 
(maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e 
semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-
ferramentas; bigornas; forjas portáteis; mós com armação, 
manuais ou de pedal:  

8205.10.00  - Ferramentas de furar ou de roscar ............................................  -  
8205.20.00  - Martelos e marretas .....................................................................  -  
8205.30.00  - Plainas, formões, goivas e ferramentas cortantes 

semelhantes, para trabalhar madeira .......................................  -  
8205.40.00  - Chaves de fenda ..........................................................................  -  

- Outras ferramentas manuais (incluindo os corta- vidros 
(diamantes de vidraceiro)):  

8205.51.00  - - De uso doméstico ......................................................................  -  
8205.59  - - Outras:  
8205.59.10  - - - Ferramentas para pedreiros, moldadores, estucadores e 

pintores ......................................................................................  -  
8205.59.80  - - - Outras ........................................................................................  -   
8205.60.00  - Lâmpadas ou lamparinas, de soldar (maçaricos) e 

semelhantes ................................................................................  -  
8205.70.00  - Tornos de apertar, sargentos e semelhantes ...........................  -  
8205.90 - Outros, incluindo os sortidos constituídos por artefactos 

incluídos em pelo menos duas das subposições da 
presente posição:
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8205.90.10  - - Bigornas; forjas-portáteis; mós com armação, manuais ou de 
pedal .............................................................................................  -   

8205.90.90  - - Sortidos constituídos de artefactos incluídos em pelo menos 
duas das subposições da presente posição .................................  -    

8206.00.00  Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205, 
acondicionadas em sortidos para venda a retalho....................  -  

8207  Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, 
mesmo mecânicas, ou para máquinas- ferramentas (por 
exemplo, de embutir, estampar, puncionar, roscar, furar, 
escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluindo as 
fieiras de estiramento ou de extrusão, para metais, e as 
ferramentas de perfuração ou de sondagem:  

- Ferramentas de perfuração ou de sondagem:  
8207.13.00 - - Com parte operante de ceramais (cermets)  ...........................  - 
8207.19 - - Outros, incluindo as partes:
8207.19.10 - - - Com parte operante de diamante ou de aglomerados de 

diamante ....................................................................................  - 
8207.19.90 - - - Outras ........................................................................................  - 
8207.20  - Fieiras de estiramento ou de extrusão, para metais:  
8207.20.10  - - Com parte operante de diamante ou de aglomerados de 

diamante ....................................................................................  -  
8207.20.90 - - Com parte operante de outras matérias ......................................  - 
8207.30  - Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar:  
8207.30.10  - - Para trabalhar metais ..................................................................  -  
8207.30.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8207.40  - Ferramentas de roscar, interior ou exteriormente:  

- - Para trabalhar metais:  
8207.40.10 - - - Ferramentas de roscar interiormente ........................................  - 
8207.40.30 - - - Ferramentas de roscar exteriormente .......................................  - 
8207.40.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8207.50  - Ferramentas de furar:  
8207.50.10  - - Com parte operante de diamante ou de aglomerados de 

diamante ....................................................................................  -  
- - Com parte operante de outras matérias:  

8207.50.30  - - - Brocas para alvenaria ................................................................  -  
- - - Outras:  
- - - - Para trabalhar metais, com parte operante:  

8207.50.50  - - - - - De ceramais (cermets) ..........................................................  -  
8207.50.60  - - - - - De aços de corte rápido .........................................................  -  
8207.50.70  - - - - - De outras matérias .................................................................  -  
8207.50.90  - - - - Outras .......................................................................................  -  
8207.60  - Ferramentas de escarear ou de mandrilar:  
8207.60.10  - - Com parte operante de diamante ou de aglomerados de 

diamante ....................................................................................  -  
- - Com parte operante de outras matérias:  
- - - Ferramentas de brocar:  

8207.60.30 - - - - Para trabalhar metais ...............................................................  - 
8207.60.50  - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - - Ferramentas de brochar:  
8207.60.70 - - - - Para trabalhar metais ...............................................................  - 
8207.60.90  - - - - Outras .......................................................................................  -  
8207.70  - Ferramentas de fresar:  

- - Para trabalhar metais, com parte operante:  
8207.70.10  - - - De ceramais (cermets) ..............................................................  -  

- - - De outras matérias:  
8207.70.31  - - - - Fresas com cabo ......................................................................  -  
8207.70.37  - - - - Outras .......................................................................................  -   
8207.70.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8207.80  - Ferramentas de tornear:  

- - Para trabalhar metais, com parte operante:  
8207.80.11  - - - De ceramais (cermets) ..............................................................  -  
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8207.80.19 - - - De outras matérias .....................................................................  -  
8207.80.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8207.90  - Outras ferramentas intercambiáveis:  
8207.90.10  - - Com parte operante de diamante ou de aglomerados de 

diamante ....................................................................................  -  
- - Com parte operante de outras matérias:  

8207.90.30  - - - Lâminas de chaves de fenda .....................................................  -  
8207.90.50  - - - Ferramentas de talhar engrenagens ..........................................  -  

- - - Outras, com parte operante:  
- - - - De ceramais (cermets): 

8207.90.71  - - - - - Para trabalhar metais .............................................................  -  
8207.90.78  - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - - De outras matérias:  
8207.90.91  - - - - - Para trabalhar metais .............................................................  -  
8207.90.99 - - - - - Outras .....................................................................................  -  

8208  Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos 
mecânicos:  

8208.10.00  - Para trabalhar metais ..................................................................  -  
8208.20.00  - Para trabalhar madeira ................................................................  -  
8208.30.00  - Para aparelhos de cozinha ou para máquinas das indústrias 

alimentares ..................................................................................  -   
8208.40.00  - Para máquinas de agricultura, horticultura ou silvicultura .....  -  
8208.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

8209.00  Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para 
ferramentas, não montados, de ceramais (cermets): 

8209.00.20 - Plaquetas amovíveis .....................................................................  -  
8209.00.80  - Outros ............................................................................................  -  
8210.00.00  Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando até 

10 Kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir 
alimentos ou bebidas ...................................................................  -  

8211  Facas (exceto as da posição 82.08) de lâmina cortante ou 
serrilhada, incluindo as podadeiras de lâmina móvel, e suas 
lâminas:  

8211.10.00  - Sortidos ........................................................................................  -  
- Outras:  

8211.91.00  - - Facas de mesa, de lâmina fixa .................................................  -   
8211.92.00 - - Outras facas de lâmina fixa ......................................................  -
8211.93.00  - - Facas, exceto as de lâmina fixa, incluindo as podadeiras 

de lâmina móvel  ......................................................................  - 
8211.94.00  - - Lâminas ......................................................................................  -  
8211.95.00 - - Cabos de metais comuns .........................................................  - 

8212  Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluindo 
os esboços em tiras):  

8212.10  - Navalhas e aparelhos de barbear:  
8212.10.10  - - Aparelhos de barbear de segurança, de lâminas não 

substituíveis ...............................................................................  p/st 
8212.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8212.20.00  - Lâminas de barbear de segurança, incluindo os esboços em 

tiras ..............................................................................................   1 000 p/st 
8212.90.00  - Outras partes ...............................................................................  -  
8213.00.00  Tesouras e suas lâminas ..............................................................  -  

8214  Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar 
o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de 
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açougue e de cozinha, e corta- papéis); utensílios e sortidos 
de utensílios, de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas):  

8214.10.00  - Corta- papéis, abre- cartas, raspadeiras, apara- lápis 
(apontadores de lápis), e suas lâminas ....................................  -  

8214.20.00  - Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de 
pedicuros (incluindo as limas para as unhas) .........................  -  

8214.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8215  Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, 
facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para 
açúcar e artefactos semelhantes:  

8215.10  - Sortidos que contenham pelo menos um objeto prateado, 
dourado ou platinado:  

8215.10.20  - - Que contenham exclusivamente objetos prateados, dourados 
ou platinados ..............................................................................  -  

- - Outros:  
8215.10.30  - - - De aço inoxidável .......................................................................  -  
8215.10.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
8215.20  - Outros sortidos:  
8215.20.10  - - De aço inoxidável .........................................................................  -  
8215.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Outros:  
8215.91.00  - - Prateados, dourados ou platinados.........................................  -  
8215.99  - - Outros:  
8215.99.10  - - - De aços inoxidáveis ...................................................................  -  
8215.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 83 

OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS 

Notas 

1. Na aceção do presente Capítulo, as partes de metais comuns devem ser classificadas na posição 
correspondente aos artigos a que se referem. Todavia, não se consideram como partes de obras do 
presente Capítulo os artigos de ferro fundido, ferro ou aço, das posições 7312, 7315, 7317, 7318 ou 
7320, nem os mesmos artigos de outros metais comuns (Capítulos 74 a 76 e 78 a 81). 

2. Na aceção da posição 8302, consideram- se “rodízios” os artefactos com diâmetro (compreendendo a 
eventual banda de rodagem) não superior a 75 mm ou com diâmetro (compreendendo a eventual 
banda de rodagem) superior a 75 mm desde que a largura da roda ou da banda de rodagem que lhe é 
adaptada seja inferior a 30 mm. 
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8301  Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou 
elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, 
com fechadura, de metais comuns; chaves para estes 
artigos, de metais comuns:  

8301.10.00  - Cadeados .....................................................................................  -  
8301.20.00  - Fechaduras  dos tipos utilizados em veículos automóveis ....  -  
8301.30.00  - Fechaduras dos tipos utilizados em móveis ............................  -  
8301.40  - Outras fechaduras; ferrolhos: 

- - Fechaduras dos tipos utilizados para portas de edifícios:  
8301.40.11  - - - Fechaduras de cilindro (canhão) ...............................................  -  
8301.40.19  - - - Outras ........................................................................................  -  
8301.40.90  - - Outras fechaduras; ferrolhos .......................................................  -  
8301.50.00  - Fechos e armações com fecho, com fechadura ......................  -  
8301.60.00  - Partes ............................................................................................  -  
8301.70.00  - Chaves apresentadas isoladamente .........................................  -  

8302 Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais 
comuns, para móveis, portas, escadas, janelas, persianas, 
carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de 
segurança e outras obras semelhantes; pateras, porta-
chapéus, cabides e artigos semelhantes, de metais 
comuns; rodízios com armação, de metais comuns; fechos 
automáticos para portas, de metais comuns:  

8302.10.00  - Dobradiças de qualquer tipo (incuindo os gonzos e as 
charneiras) ..................................................................................  -  

8302.20.00  - Rodízios ........................................................................................  -  
8302.30.00  - Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes para 

veículos automóveis ..................................................................  -  
- Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes:  

8302.41  - - Para construções:
8302.41.10  - - - Para portas .................................................................................  -   
8302.41.50  - - - Para janelas e janelas de sacada ..............................................  -   
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8302.41.90  - - - Outros ........................................................................................  -   
8302.42.00  - - Outros, para móveis ..................................................................  -   
8302.49.00  - - Outros .........................................................................................  -   
8302.50.00  - Pateras, porta- chapéus, cabides e artigos semelhantes ........  -  
8302.60.00  - Fechos automáticos para portas ...............................................  - 

8303.00  Cofres- fortes, portas blindadas e compartimentos para 
casas- fortes, cofres e caixas de segurança e artefactos 
semelhantes, de metais comuns:  

8303.00.40  - Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-
fortes .............................................................................................  -   

8303.00.90  - Cofres e caixas de segurança e artefactos semelhantes .............  -  
8304.00.00  Classificadores, ficheiros, caixas de classificação, porta-

cópias, porta- canetas, porta- carimbos e artefactos 
semelhantes de escritório, de metais comuns, excluindo os 
móveis de escritório da posição 9403 ........................................  -  

8305  Ferragens para encadernação de folhas móveis ou para 
classificadores, molas para papeis, cantos para cartas, 
clipes, indicadores para fichas ou cavaleiros e objetos 
semelhantes de escritório, de metais comuns; grampos 
apresentados em barretas (por exemplo: para escritório, 
para atapetar, para embalar), de metais comuns:  

8305.10.00  - Ferragens para encadernação de folhas móveis ou para 
classificadores ............................................................................  -  

8305.20.00  - Grampos apresentados em barretas .........................................  -  
8305.90.00  - Outros, incuindo as partes .........................................................  -  

8306  Sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes, não 
elétricos, de metais comuns; estatuetas e outros objetos de 
ornamentação, de metais comuns; molduras para 
fotografias, gravuras ou semelhantes, de metais comuns; 
espelhos de metais comuns: 

8306.10.00  - Sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes ...........  -  
 - Estatuetas e outros objetos de ornamentação:  
8306.21.00  - - Prateados, dourados ou platinados.........................................  -  
8306.29.00  - - Outros .........................................................................................  -   
8306.30.00  - Molduras para fotografias, gravuras ou semelhantes; 

espelhos ......................................................................................  -  

8307  Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios:  

8307.10.00  - De ferro ou aço ............................................................................  -  
8307.90.00  - De outros metais comuns...........................................................  - 

8308  Fechos, armações com fecho, fivelas, fivelas- fecho, 
grampos, colchetes, ilhós e artefactos semelhantes, de 
metais comuns, para vestuário, calçado, toldos, bolsas, 
artigos de viagem e para quaisquer outras confeções ou 
equipamentos; rebites tubulares ou de haste fendida, de 
metais comuns; contas e lantejoulas, de metais comuns:  

8308.10.00  - Grampos, colchetes e ilhós ........................................................  -  
8308.20.00  - Rebites tubulares ou de haste fendida ..................................... - 
8308.90.00  - Outros, incuindo as partes .........................................................  -  

8309  Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas (incluindo as 
cápsulas de coroa, as rolhas e cápsulas, de rosca, e as 
rolhas vertedoras), batoques ou tampões roscados, 
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protetores de batoques ou de tampões, selos de garantia e 
outros acessórios para embalagem, de metais comuns: 

8309.10.00  - Cápsulas de coroa .......................................................................  -  
8309.90  - Outros:  
8309.90.10  - - Cápsulas de rolhar e de sobrerrolhar, de chumbo; cápsulas de 

rolhar ou sobrerrolhar, de alumínio, de diâmetro superior a 21 
mm .............................................................................................  -  

8309.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8310.00.00  Placas indicadoras, placas sinalizadoras, placas endereços 

e placas semelhantes, números, letras e sinais diversos,  de 
metais comuns, exceto os da posição 9405. ..............................  -  

8311  Fios, varetas, tubos, chapas, elétrodos e artefactos 
semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, 
revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de 
fundentes, para soldadura (soldagem) ou depósito de metal 
ou de carbonetos metálicos; fios e varetas, de pós de metais 
comuns aglomerados, para metalização por projeção:  

8311.10.00  - Elétrodos revestidos exteriormente para soldar a arco, de 
metais comuns ............................................................................  -   

8311.20.00  - Fios revestidos interiormente para soldar a arco, de metais 
comuns ........................................................................................  -  

8311.30.00  - Varetas revestidas exteriormente e fios revestidos 
interiormente, para soldar à chama, de metais comuns ........  -  

8311.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   
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SECÇÃO XVI 

MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO 
OU DE  REPRODUÇÃO DE SOM,  APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO  

DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas 

1. A presente Secção não compreende:  

 a)  as correias transportadoras ou de transmissão, de plástico, do Capítulo 39, as correias 
transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada (posição 4010), bem como os 
artefactos para usos técnicos, de borracha vulcanizada não endurecida (posição 4016);  

 b)  os artefactos para usos técnicos, de couro natural ou reconstituído (posição 4205) ou de peles  
  com pelo (posição 4303);  

 c)  as canelas, os carretéis, tubos, bobinas e suportes semelhantes, de qualquer matéria (por 
exemplo: Capítulo 39, 40, 44, 48 ou Secção XV);  

 d)  os cartões perfurados para mecanismos Jacquard ou máquinas semelhantes (por exemplo: 
Capítulos 39 ou 48 ou Secção XV);  

 e)  as correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis (posição 5910), bem como os 
artefactos para usos técnicos, de matérias têxteis (posição 5911);  

 f)  as pedras preciosas ou semipreciosas e as pedras sintéticas ou reconstituídas, das posições 7102 
a 7104, bem como as obras fabricadas inteiramente dessas matérias, da posição 7116, exceto as 
safiras e diamantes, trabalhados, não montados, para agulhas de gira- discos (posição 8522);  

 g)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV) e os artefactos semelhantes de plástico (Capítulo 39);  

 h)  as hastes de perfuração (posição 7304);  

 ij)  as telas e correias sem fim, de fios ou tiras metálicos (Secção XV);  

 k)  os artefactos dos Capítulos 82 e 83;  

 l)  os artefactos da Secção XVII;  

 m) os artefactos do Capítulo 90;  

 n)  os artigos de relojoaria e aparelhos semelhantes (Capítulo 91);  

 o)  as ferramentas intercambiáveis da posição 8207 e as escovas que constituam elementos de 
máquinas, (posição 9603), bem como as ferramentas intercambiáveis semelhantes que se 
classificam de acordo com a matéria constitutiva da sua parte operante (por exemplo, Capítulos 
40, 42, 43, 45, 59, posições 6804, 6909);  

 p)  os artefactos do Capítulo 95. 
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 q) as fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes, mesmo 
montadas em carretéis ou cartuchos, (regime da matéria constitutiva ou posição 9612, caso 
estejam com tinta ou preparadas de outra forma para imprimir).  

2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Secção e da Nota 1 dos Capítulos 84 e 85, as 
partes de máquinas (exceto as partes dos artefactos das posições 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) 
classificam- se de acordo com as regras seguintes:  

 a)  as partes que constituam artefactos compreendidos em qualquer das posições dos Capítulos 84 
ou 85 (exceto as posições 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) 
incluem-se nessas posições qualquer  que seja a máquina a que se destina;  

 b)  quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma máquina 
determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma posição (mesmo nas posições 
8479 ou 8543), as partes que não sejam as consideradas na alínea a) anterior, classificam- se na 
posição correspondente a esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 8409, 
8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538. Todavia, as partes destinadas principalmente 
tanto aos artefactos da posição 8517 como aos das posições 8525 a 8528, classificam- se na 
posição 8517;  

 c)  as outras partes classificam- se nas posições 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 
8538, conforme o caso, ou, não sendo possível tal classificação, nas posições 8487 ou 8548. 

3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes, destinadas a 
funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as máquinas concebidas para 
executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou complementares, classificam- se de acordo 
com a função principal que caracterize o conjunto. 

4. Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de elementos distintos (mesmo 
separados ou ligados entre si por condutas, dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou outros 
dispositivos) de forma a desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, compreendida 
em uma das posições do Capítulo 84 ou do Capítulo 85, o conjunto classifica- se na posição 
correspondente à função que desempenha. 

5. Para aplicação destas Notas, a denominação “máquinas” compreende quaisquer máquinas, 
aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos citados nas posições dos Capítulos 84 ou 
85. 

Notas complementares

1. As ferramentas necessárias à montagem ou à manutenção das máquinas seguem o regime destas, 
quando se apresentem em despacho ao mesmo tempo que essas máquinas. Aplica- se o mesmo 
regime às ferramentas intercambiáveis que se apresentem a despacho ao mesmo tempo que as 
máquinas de que constituem o apetrechamento normal e desde que, normalmente, sejam vendidas 
com elas. 

2. O declarante, para justificar a sua declaração, se os serviços aduaneiros o exigirem, é obrigado a 
apresentar um documento ilustrado (prospeto, página de catálogo, fotografia, etc.) que indique a 
designação corrente da máquina, a sua função e as suas características essenciais e, relativamente 
às máquinas que se apresentem desmontadas, um plano de montagem e um inventário do conteúdo 
dos diversos volumes. 

3. A pedido do declarante e nas condições fixadas pelas autoridades competentes, as disposições da 
Regra Geral Interpretativa 2 a) também se aplicam às máquinas que se apresentem por remessas 
escalonadas. 
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CAPÍTULO 84 

REATORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E 
INSTRUMENTOS MECÂNICOS, E SUAS PARTES 

Notas 

1. Este Capítulo não compreende:  

 a)  as mós e artefactos semelhantes para moer e outros artefactos do Capítulo 68;  

 b)  as máquinas, aparelhos ou instrumentos (por exemplo, bombas), de cerâmica e as partes de 
cerâmica, das máquinas, aparelhos ou instrumentos, de qualquer matéria (capítulo 69);  

 c)  as obras de vidro para laboratório (posição 7017); as obras de vidro para usos técnicos (posições 
7019 ou 7020);  

 d)  os artefactos das posições 7321 ou 7322, bem como os artefactos semelhantes de outros metais 
comuns (Capítulos 74 a 76 ou 78 a 81);  

  
 e) os aspiradores da posição 8508;  
  
 f)  os aparelhos eletromecânicos de uso doméstico da posição 8509; as câmaras fotográficas digitais 

da posição 8525;   

 g)  as vassouras mecânicas de uso manual, não motorizadas (posição 9603). 

2. Resalvadas as disposições na Nota 3 da Secção XVI e da Nota 9 do presente capítulo, as máquinas e 
aparelhos suscetíveis de se incluírem nas posições 8401 a 8424 ou 8486 e simultaneamente, nas 
posições 8425 a 8480, classificam- se nas posições 8401 a 8424 ou 8486, conforme o caso.  

 Todavia, a posição 8419 não compreende:  

  a)  as chocadeiras e criadeiras artificiais para avicultura e os armários e estufas de germinação 
(posição 8436);  

  b)  os aparelhos humedecedores de grãos para a indústria de moagem (8437);  

  c)  os difusores para a indústria do açúcar (posição 8438);  

  d)  as máquinas e aparelhos para tratamento térmico de fios, tecidos ou obras de matérias têxteis 
(posição 8451);  

  e)  os aparelhos e dispositivos concebidos para realizar uma operação mecânica em que a 
mudança de temperatura, ainda que necessária, desempenhe apenas um papel acessório. 

 A posição 8422 não compreende:   

  a)  as máquinas de costura para fechar embalagens (posição 8452);  

  b)  as máquinas e aparelhos de escritório (posição 8472).  

 A posição 8424 não compreende:   

  a)  as máquinas de impressão de jato de tinta (posição 8443);  

  b)  as máquinas de corte a jato de água (posição 8456).  
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3. As máquinas- ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, suscetíveis de se 
classificarem na posição 8456 e, simultaneamente, nas posições 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 
ou 8465, classificam- se na posição 8456. 

4. A posição 8457 compreende apenas as máquinas- ferramentas para trabalhar metais, exceto tornos 
(incluindo os centros de torneamento), capazes de efetuar diferentes tipos de operações de 
fabricação, a saber, alternadamente:  

 a) troca automática de ferramentas a partir de um magazine (depósito), segundo um programa de 
fabricação (centros de fabricação);   

 b)  utilização automática, simultânea ou sequencial, de diversas unidades de fabricação operando 
sobre uma peça  em posição fixa (single station, máquinas de sistema monostático), ou  

 c) transferência automática da peça  a trabalhar entre diferentes unidades de fabricação (máquinas de 
estações múltiplas).  

5. A) Consideram- se “máquinas automáticas para processamento de dados”, na aceção da posição 
8471, as máquinas capazes de: 

   
  1)  registar em memória programa ou programas de processamento e, pelo menos, os dados 

imediatamente necessários para a execução de tal ou tais programas;  

  2)  ser livremente programados segundo as necessidades do seu operador;  

  3)  executar operações aritméticas definidas pelo operador;  
    
  4)  executar, sem intervenção humana, um programa de processamento podendo modificar- lhe a 

execução, por decisão lógica, no decurso do processamento. 

   
 B) As máquinas automáticas para processamento de dados podem apresentar- se sob a forma de 

sistemas, compreendendo um número variável de unidades distintas.  

 C) Ressalvadas as disposições da alínea D) e E) abaixo, considera-se como fazendo parte dum 
sistema automático para processamento de dados qualquer unidade que preencha 
simultaneamente as seguintes condições: 

  
  1) ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para processamento 

de dados; 

  2)  ser conectável à unidade central de processamento, seja diretamente, seja por intermédio de 
uma ou de várias outras unidades;  

  3) ser capaz de receber ou fornecer dados em forma -  códigos ou sinais -  utilizável pelo sistema.  

  As unidades de uma máquina automática para processamento de dados, apresentadas 
isoladamente, classificam-se na posição 8471.  

  Contudo, os teclados, os dispositivos de entrada de coordenadas x, y e as unidades de memória 
de discos, que preencham as condições referidas nas alíneas C 2) e C 3) acima, classificam-se 
sempre como unidades na posição 8471. 

D) A posição 8471 não compreende os aparelhos a seguir indicados quando apresentados 
isoladamente, mesmo que estes cumpram todas as condições referidas na Nota 5 C): 

  1) as impressoras, os aparelhos de copiar, os aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados 
entre si; 

   
  2) os aparelhos para emissão, transmissão ou receção de voz, de imagens ou outros dados, 

incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede 
local (LAN) ou uma rede de área alargada WAN)); 
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3) os altifalantes (alto-falantes) e microfones; 

4) as câmaras de televisão, as câmaras fotográficas digitais e as câmaras de vídeo; 

5) os monitores e projetores que não incorporem aparelhos de receção de televisão.  

 E) As máquinas que incorporem uma máquina automática para processamento de dados ou que 
trabalhem em ligação com ela e que exerçam uma função própria que não seja o processamento 
de dados, classificam-se na posição correspondente à sua função ou, caso não exista, numa 
posição residual.  

   
6.  A posição 8482 compreende as esferas de aço calibradas, isto é, polidas e cujos diâmetros máximo e 

mínimo não difiram mais do que 1% do diâmetro nominal, devendo ainda esta tolerância não exceder 
0,05 mm. 

 As esferas de aço que não satisfaçam as condições acima classificam- se na posição 7326. 

7.  Salvo disposições em contrário, e ressalvadas as prescrições da Nota 2 acima, bem como as da Nota 
3 da Secção XVI, as máquinas com utilizações múltiplas classificam- se na posição correspondente à 
sua utilização principal. Não existindo tal posição, ou na impossibilidade de se determinar a sua 
utilização principal, tais máquinas classificam- se na posição 8479. 

 A posição 8479 compreende ainda as máquinas para fabricar cordas ou cabos (por exemplo, 
torcedeiras, retorcedeiras e máquinas para fazer cabos), de qualquer matéria. 

8. Para aplicação da posição 8470, a expressão “de bolso” aplica-se apenas às máquinas cujas 
dimensões não excedam 170 mm x 100 mm x 45 mm.  

9. A) As Notas 8 a) e 8 b) do Capítulo 85 aplicam-se igualmente às expressões “dispositivos 
semicondutores” e “circuitos integrados eletrónicos” utilizadas na presente Nota e na posição 8486. 
Contudo, na aceção desta Nota e da posição 8486, a expressão “dispositivos semicondutores” 
compreende também os dispositivos fotossensíveis semicondutores e os díodos emissores de luz. 

 B) Para aplicação desta Nota e da posição 8486, a expressão “fabricação de dispositivos de 
visualização de ecrã plano” compreende a fabricação dos substratos utilizados em tais dispositivos. 
Essa expressão não compreende a fabricação de vidro ou a montagem de placas de circuitos 
impressos ou de outros componentes eletrónicos no ecrã plano. A expressão “dispositivos de 
visualização de ecrã plano” não compreende a tecnologia de tubos de raios catódicos. 

C) A posição 8486 compreende também as máquinas e aparelhos dos tipos exclusiva ou 
principalmente utilizados para: 

  1)  a fabricação ou reparação de máscaras e retículos; 

  2) a montagem de dispositivos semicondutores ou de circuitos integrados eletrónicos; 

  3) a elevação, movimentação, carga e descarga de “esferas” (boules), de bolachas (wafers), de 
dispositivos semicondutores, circuitos eletrónicos integrados e dispositivos de visualização de 
ecrã plano. 

 D) Ressalvadas as disposições da Nota 1 da Secção XVI e da Nota 1 do Capítulo 84, as máquinas e 
aparelhos que correspondam às especificações do texto da posição 8486 devem ser classificados 
nessa posição e não em qualquer outra posição da Nomenclatura.  

  
Notas de subposições

1. Na aceção da subposição 8471.49, consideram-se “sistemas” as máquinas automáticas para 
processamento de dados cujas unidades preencham simultaneamente as condições enunciadas na 
Nota 5 C do Capítulo 84 e que contenham, pelo menos, uma unidade central para processamento, 
uma unidade de entrada (por exemplo, um teclado ou um scanner) e uma unidade de saída (por 
exemplo, um écrã de visualização (visual display) ou uma impressora).  
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2.  A subposição 8482.40 compreende somente os rolamentos que contenham roletes cilíndricos de 
diâmetro uniforme não superior a 5 mm e cujo comprimento seja igual ou superior a três vezes o 
diâmetro. Tais roletes podem ter extremidades arredondadas. 

Notas complementares

1. Só se consideram “motores para aviação” das subposições 8407.10 e 8409.10, os motores 
concebidos para receberem uma hélice ou um rotor. 

2. A subposição 8471 70 30 compreende igualmente os leitores de CD-ROM que constituam unidades 
de memória para máquinas automáticas para processamento de dados, que consistam em unidades 
concebidas para a leitura dos sinais de CD-ROM, de CD-audio e de CD-foto e que estejam equipadas 
com uma tomada para auscultadores, um comando de regulação do volume de som ou um comando 
de leitura/paragem.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

8401  Reatores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) 
não irradiados, para reatores nucleares; máquinas e 
aparelhos para a separação de isótopos:  

8401.10.00  - Reatores nucleares (Euratom) ...................................................  -  
8401.20.00  - Máquinas e aparelhos para a separação de isótopos, e suas 

partes (Euratom) .........................................................................  -  
8401.30.00  - Elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados 

(Euratom) .....................................................................................  gi F/S 
8401.40.00  - Partes de reatores nucleares (Euratom) ...................................  - 

8402  Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluindo as 
caldeiras para aquecimento central concebidas para 
produção de água quente e vapor de baixa pressão; 
caldeiras denominadas"de água sobreaquecida": 

 - Caldeiras de vapor:  
8402.11.00  - - Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior 

a 45 t por hora ..........................................................................  - 
8402.12.00  - - Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não 

superior a 45 t por hora ...........................................................  - 
8402.19  - - Outras caldeiras para produção de vapor, incluindo as 

caldeiras mistas:  
8402.19.10  - - - Caldeiras de tubos de fumo .......................................................  - 
8402.19.90  - - - Outras ........................................................................................  - 
8402.20.00  - Caldeiras denominadas "de água sobreaquecida" ..................  - 
8402.90.00 - Partes ............................................................................................  -  

8403  Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 
8402:  

8403.10  - Caldeiras: 
8403.10.10  - - De ferro fundido ...........................................................................  - 
8403.10.90  - - Outras ..........................................................................................  - 
8403.90  - Partes: 
8403.90.10  - - De ferro fundido ...........................................................................  -  
8403.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

8404  Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 
8403 (por exemplo: economizadores, sobreaquecedores, 
aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperação de gás); 
condensadores para máquinas a vapor:  
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8404.10.00  - Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 
8403 ..............................................................................................  -  

8404.20.00  - Condensadores para máquinas a vapor ...................................  -  
8404.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8405  Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com 
ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores 
semelhantes de gás, operados a água, com ou sem 
depuradores:  

8405.10.00  - Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com 
ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores 
semelhantes de gás, operados a água, com ou sem 
depuradores ................................................................................  -  

8405.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8406  Turbinas a vapor:  

8406.10.00  - Turbinas para propulsão de embarcações ...............................  - 
- Outras turbinas: 

8406.81.00 - - De potência superior a 40 MW..................................................  -  
8406.82.00 - - De potência não superior a 40 MW ..........................................  -  
8406.90  - Partes:  
8406.90.10  - - Aletas, pás e rotores ....................................................................  -  
8406.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

8407  Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por 
faísca (motores de explosão):  

8407.10.00  - Motores para aviação ..................................................................  p/st   
- Motores para propulsão de embarcações:  

8407.21  - - Do tipo fora- de- borda:  
8407.21.10  - - - De cilindrada não superior a 325 cm3 ........................................  p/st 
 - - - De cilindrada superior a 325 cm3:  
8407.21.91  - - - - De potência não superior a 30 KW ..........................................  p/st 
8407.21.99  - - - - De potência superior a 30 KW .................................................  p/st 
8407.29.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

- Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão 
de veículos do Capítulo 87:  

8407.31.00  - - De cilindrada não superior a 50 cm3 ........................................  p/st 
8407.32  - - De cilindrada superior a 50 cm3, mas não superior a        

250 cm3:  
8407.32.10  - - - De cilindrada superior a 50 cm3, mas não superior a 125 cm3 ..  p/st 
8407.32.90  - - - De cilindrada superior a 125 cm3, mas não superior a 250 cm3  p/st 
8407.33  - - De cilindrada superior a 250 cm3, mas não superior a          

1 000 cm3:  ∗ 

8407.33.20 - - - De cilindrada superior a 250 cm3, mas não superior a 500 cm3  p/st ∗ 
8407.33.80 - - - De cilindrada superior a 500 cm3, mas não superior a             

1 000 cm3 ...................................................................................  p/st ∗ 
8407.34  - - De cilindrada superior a 1 000 cm3:  
8407.34.10  - - - Destinados à indústria de montagem:  
  de motocultores da subposição 8701.10,  
  de veículos automóveis da posição 87.03,  
  de veículos automóveis da posição 87.04, com motor de 

cilindrada inferior a 2 800 cm3,  
  de veículos automóveis da posição 87.05 .................................  p/st 
 - - - Outros:  
8407.34.30  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 

- - - - Novos, de cilindrada:  
8407.34.91  - - - - - Não superior a 1 500 cm3 .......................................................  p/st 
8407.34.99  - - - - - Superior a 1 500 cm3 ..............................................................  p/st 
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8407.90  - Outros motores: 
8407.90.10  - - De cilindrada não superior a 250 cm3 ..........................................  p/st 
 - - De cilindrada superior a 250 cm3:  
8407.90.50  - - - Destinados à indústria de montagem:  
  de motocultores da subposição 8701.10,  
  de veículos automóveis da posição 8703,  
  de veículos automóveis da posição 8704, com motor de 

cilindrada inferior a 2 800 cm3,  
  de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  p/st 
 - - - Outros:  
8407.90.80  - - - - De potência não superior a 10 KW ..........................................  p/st 
8407.90.90  - - - - De potência superior a 10 KW .................................................  p/st 

8408  Motores de pistão, de ignição por compressão (motores 
diesel ou semidiesel):  

8408.10  - Motores para propulsão de embarcações: 
- - Usados:  

8408.10.11  - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .........  p/st 

8408.10.19  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
- - Novos, de potência:  
- - - Não superior a 50 KW:  

8408.10.23  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st  

8408.10.27  - - - - Outros .......................................................................................  p/st   
- - - Superior a 50 KW, mas não superior a 100 KW:  

8408.10.31  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.39  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
- - - Superior a 100 KW, mas não superior a 200 KW:  

8408.10.41  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.49  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
- - - Superior a 200 KW, mas não superior a 300 KW:  

8408.10.51  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.59  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
- - - Superior a 300 KW, mas não superior a 500 KW:  

8408.10.61  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.69  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
- - - Superior a 500 KW, mas não superior a 1 000 KW:  

8408.10.71  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.79  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
- - - Superior a 1 000 KW, mas não superior a 5 000 KW:  

8408.10.81  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 
posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.89  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
 - - - Superior a 5 000 KW:  
8408.10.91  - - - - Destinados às embarcações para navegação marítima das 

posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904 
00 10 e aos navios de guerra da subposição 8906 10 00 .......  p/st 

8408.10.99  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
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8408.20  - Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do 
Capítulo 87: 

8408.20.10  - - Destinados à indústria de montagem:  
 de motocultores da subposição 8701.10,  
 de veículos automóveis da posição 8703,  
 de veículos automóveis da posição 8704, com motor de 

cilindrada inferior a 2 500 cm3,  
  de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  p/st 
 - - Outros:  
 - - - Para tratores agrícolas e florestais de rodas, de potência:  
8408.20.31  - - - - Não superior a 50 KW ..............................................................  p/st 
8408.20.35  - - - - Superior a 50 KW, mas não superior a 100 KW ......................  p/st 
8408.20.37  - - - - Superior a 100 KW ...................................................................  p/st 

- - - Para outros veículos do Capítulo 87, de potência:  
8408.20.51  - - - - Não superior a 50 KW ..............................................................  p/st 
8408.20.55  - - - - Superior a 50 KW, mas não superior a 100 KW ......................  p/st 
8408.20.57  - - - - Superior a 100 KW, mas não superior a 200 KW ....................  p/st 
8408.20.99  - - - - Superior a 200 KW ...................................................................  p/st 
8408.90  - Outros motores:  
8408.90.21  - - De propulsão, para veículos ferroviários .....................................  p/st  

- - Outros:  
8408.90.27  - - - Usados .......................................................................................  p/st  

- - - Novos, de potência:  
8408.90.41  - - - - Não superior a 15 KW ..............................................................  p/st  
8408.90.43  - - - - Superior a 15 KW, mas não superior a 30 KW ........................  p/st  
8408.90.45  - - - - Superior a 30 KW, mas não superior a 50 KW ........................  p/st  
8408.90.47  - - - - Superior a 50 KW, mas não superior a 100 KW ......................  p/st  
8408.90.61  - - - - Superior a 100 KW, mas não superior a 200 KW ....................  p/st  
8408.90.65  - - - - Superior a 200 KW, mas não superior a 300 KW ....................  p/st  
8408.90.67  - - - - Superior a 300 KW, mas não superior a 500 KW ....................  p/st  
8408.90.81  - - - - Superior a 500 KW, mas não superior a 1 000 KW .................  p/st  
8408.90.85  - - - - Superior a 1 000 KW, mas não superior a 5 000 KW ..............  p/st  
8408.90.89  - - - - Superior a 5 000 KW ................................................................  p/st  

8409  Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408:  

8409.10.00  - De motores para aviação ............................................................  - 
- Outras:  

8409.91.00  - - Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos motores de pistão, de ignição por faísca ...  -  

8409.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8410  Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores: 

- Turbinas e rodas hidráulicas:  
8410.11.00  - - De potência não superior a 1 000 KW ......................................  - 
8410.12.00  - - De potência superior a 1 000 KM, mas não superior a        

10 000 KW .................................................................................  - 
8410.13.00  - - De potência superior a 10 000 KW ...........................................  - 
8410.90.00  - Partes, incluindo os reguladores ...............................................  -  

8411  Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás: 

- Turborreatores:  
8411.11.00  - - De impulso não superior a 25 KN ............................................  p/st   
8411.12  - - De impulso superior a 25 KN:  
8411.12.10  - - - De impulso superior a 25 KN, mas não superior a 44 KN .........  p/st  
8411.12.30  - - - De impulso superior a 44 KN, mas não superior a 132 KN .......  p/st  
8411.12.80  - - - De impulso superior a 132 KN ...................................................  p/st  

- Turbopropulsores:  
8411.21.00  - - De potência não superior a 1 100 KW ......................................  p/st   
8411.22  - - De potência superior a 1 100KW: 
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8411.22.20  - - - De potência superior a 1 100 KW, mas não superior a 3 730 
KW .............................................................................................  p/st  

8411.22.80  - - - De potência superior a 3 730 KW ..............................................  p/st  
- Outras turbinas a gás:  

8411.81.00  - - De potência não superior a 5 000 KW ......................................  p/st 
8411.82  - - De potência superior a 5 000 KW:  
8411.82.20 - - - De potência superior a 5 000 KW, mas não superior a 20 000 

KW .............................................................................................  p/st  
8411.82.60  - - - De potência superior a 20 000 KW, mas não superior a        

50 000 KW .................................................................................  p/st  
8411.82.80  - - - De potência superior a 50 000 KW ............................................  p/st   

- Partes:  
8411.91.00  - - De turborreatores ou de turbopropulsores .............................  - 
8411.99.00  - - Outras .........................................................................................  -   

8412  Outros motores e máquinas motrizes:  

8412.10.00  - Propulsores a reação, excluindo os turborreatores ................  p/st   
- Motores hidráulicos:  

8412.21  - - De movimento retilíneo (cilindros): 
8412.21.20  - - - Sistemas hidráulicos ..................................................................  -   
8412.21.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
8412.29  - - Outros: 
8412.29.20  - - - Sistemas hidráulicos ..................................................................  -    

- - - Outros:  
8412.29.81  - - - - Motores óleo- hidráulicos ..........................................................  -   
8412.29.89  - - - - Outros .......................................................................................  -    

- Motores pneumáticos:  
8412.31.00  - - De movimento retilíneo (cilindros) ..........................................  -  
8412.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8412.80  - Outros:  
8412.80.10  - - Máquinas a vapor de água ou a outros vapores .........................  -  
8412.80.80 - - Outros ..........................................................................................  -   
8412.90  - Partes: 
8412.90.20  - - De propulsores a reação, excluindo os turborreatores ................  -   
8412.90.40  - - De motores hidráulicos ................................................................  -   
8412.90.80  - - Outras ..........................................................................................  -   

8413  Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; 
elevadores de líquidos:  

- Bombas com dispositivo medidor ou concebidas para comportá-
lo:  

8413.11.00  - - Bombas para distribuição de combustíveis ou 
lubrificantes, dos tipos utilizados em estações de serviço 
ou garagens ................................................................................  p/st 

8413.19.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8413.20.00  - Bombas manuais, exceto das subposições 8413 11 ou 8413 

19 ..................................................................................................  pst  
8413.30  - Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de 

arrefecimento, próprias para motores de ignição por faísca 
ou por compressão: 

8413.30.20  - - Bombas de injeção ......................................................................  p/st  
8413.30.80  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8413.40.00  - Bombas para betão (concreto) ..................................................  p/st 
8413.50  - Outras bombas volumétricas alternativas: 
8413.50.20  - - Agregados hidráulicos .................................................................  -   
8413.50.40  - - Bombas doseadoras ....................................................................  p/st  

- - Outras:  
- - - Bombas de êmbolo:  

8413.50.61  - - - - Bombas óleo- hidráulicas .........................................................  p/st  
8413.50.69  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  
8413.50.80  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
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8413.60  - Outras bombas volumétricas rotativas:  
8413.60.20  - - Agregados hidráulicos .................................................................  -    

- - Outras:  
- - - Bombas de engrenagens:  

8413.60.31  - - - - Bombas óleo- hidráulicas .........................................................  p/st  
8413.60.39  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  

- - - Bombas de palhetas:  
8413.60.61  - - - - Bombas óleo- hidráulicas .........................................................  p/st  
8413.60.69  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  
8413.60.70  - - - Bombas de parafuso helicoidal ..................................................  p/st  
8413.60.80  - - - Outras ........................................................................................  p/st  
8413.70  - Outras bombas centrífugas:  

- - Bombas submersíveis:  
8413.70.21  - - - Monocelulares ............................................................................  p/st 
8413.70.29  - - - Multicelulares .............................................................................  p/st 
8413.70.30  - - Circuladores de aquecimento central e de água quente .............  p/st 

- - Outras, com tubagem de compressão de diâmetro:  
8413.70.35  - - - Não superior a 15 mm ...............................................................  p/st  

- - - Superior a 15 mm:  
8413.70.45 - - - - Bombas de rodas de canais e bombas de canal lateral ..........  p/st  

- - - - Bombas de roda radial:  
- - - - - Monocelulares:  
- - - - - - De fluxo simples:  

8413.70.51  - - - - - - - Monobloco ...........................................................................  p/st  
8413.70.59  - - - - - - - Outras .................................................................................  p/st  
8413.70.65  - - - - - - De vários fluxos ....................................................................  p/st  
8413.70.75  - - - - - Multicelulares ..........................................................................  p/st  

- - - - Outras bombas centrífugas:  
8413.70.81  - - - - - Monocelulares ........................................................................  p/st  
8413.70.89  - - - - - Multicelulares ..........................................................................  p/st  

- Outras bombas; elevadores de líquidos:  
8413.81.00  - - Bombas .......................................................................................  p/st  
8413.82.00  - - Elevadores de líquidos ..............................................................  p/st 

- Partes:  
8413.91.00  - - De bombas .................................................................................  -  
8413.92.00  - - De elevadores de líquidos ........................................................  -  

8414  Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros 
gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para 
extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo 
filtrantes:  

8414.10  - Bombas de vácuo:  
8414.10.20  - - Destinadas à produção de semicondutores ................................  p/st   

- - Outras:   
8414.10.25  - - - Bombas de êmbolo rotativo, bombas de palhetas, bombas 

moleculares e bombas Roots ....................................................  p/st   
- - - Outras:  

8414.10.81  - - - - Bombas de difusão, bombas criostáticas e bombas de 
absorção ..................................................................................  p/st  

8414.10.89  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  
8414.20  - Bombas de ar, de mão ou de pé:  
8414.20.20  - - Bombas manuais para ciclos .......................................................  p/st  
8414.20.80 - - Outras ..........................................................................................  p/st  
8414.30  - Compressores dos tipos utilizados nos equipamentos 

frigoríficos:  
8414.30.20  - - De potência não superior a 0,4 KW .............................................  p/st   

- - De potência superior a 0,4 KW:  
8414.30.81  - - - Herméticos ou semi- herméticos ................................................  p/st  
8414.30.89  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8414.40  - Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e 

rebocáveis:  
8414.40.10  - - De débito por minuto não superior a 2 m3 ...................................  p/st 
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8414.40.90  - - De débito por minuto superior a 2 m3 ..........................................  p/st 
 - Ventiladores:  
8414.51.00  - - Ventiladores de mesa, de pé, de parede, de teto ou de 

janela, com motor elétrico incorporado de potência não 
superior a 125 W ......................................................................  p/st 

8414.59  - - Outros: 
8414.59.20  - - - Axiais ..........................................................................................  p/st  
8414.59.40  - - - Centrífugos.................................................................................  p/st  
8414.59.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8414.60.00  - Exaustores (coifas aspirantes) com dimensão horizontal 

máxima não superior a 120 cm .................................................  p/st 
8414.80  - Outros: 

- - Turbocompressores:  
8414.80.11 - - - Monocelulares ............................................................................  p/st  
8414.80.19 - - - Multicelulares .............................................................................  p/st  

- - Compressores volumétricos alternativos, podendo fornecer 
uma sobrepressão:  

- - - Não superior a 15 bar, de débito por hora:  
8414.80.22  - - - - Não superior a 60 m3 ...............................................................  p/st  
8414.80.28  - - - - Superior a 60 m3 ......................................................................  p/st  
 - - - Superior a 15 bar, de débito por hora:  
8414.80.51  - - - - Não superior a 120 m3 .............................................................  p/st  
8414.80.59  - - - - Superior a 120 m3 ....................................................................  p/st  

- - Compressores volumétricos rotativos:  
8414.80.73  - - - De um único veio .......................................................................  p/st  

- - - De vários veios:  
8414.80.75  - - - - De parafuso ..............................................................................  p/st  
8414.80.78  - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8414.80.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8414.90.00  - Partes ............................................................................................  - 

8415  Máquinas e aparelhos de ar condicionado, que contenham 
um ventilador motorizado e dispositivos próprios para 
modificar a temperatura e a humidade, incluindo as 
máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável 
separadamente:  

8415.10  - Dos tipos utilizados em paredes ou janelas, formando um 
corpo único ou do tipo “split-system” (sistema com 
elementos separados): 

8415.10.10 - - Que formem um corpo único .......................................................  - 
8415.10.90 - - Sistema com elementos separados (“split-system”) ...................  - 
8415.20.00 - Do tipo dos utilizados para o conforto dos passageiros nos 

veículos automóveis ..................................................................  - 
- Outros:  

8415.81.00 - - Com dispositivo de refrigeração e válvula de inversão do 
ciclo térmico (bombas de calor reversíveis) .........................  -  

8415.82.00 - - Outros, com dispositivo de refrigeração ................................  -   
8415.83.00  - - Sem dispositivo de refrigeração ..............................................  - 
8415.90.00  - Partes ............................................................................................  - 

8416  Queimadores para alimentação de fornalhas, de 
combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados 
ou de gás; fornalhas automáticas, incluindo as 
antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores 
mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes:  

8416.10  - Queimadores de combustíveis líquidos: 
8416.10.10  - - Com dispositivo de controlo automático montado .......................  p/st 
8416.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8416.20 - Outros queimadores, incluindo os mistos:
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8416.20.10 - - Exclusivamente de gás, monobloco, com ventilador 
incorporado e dispositivo de controlo ...........................................  p/st 

 - - Outros: 
8416.20.20 - - - Queimadores mistos ..................................................................  p/st  
8416.20.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
8416.30.00  - Fornalhas automáticas, incluindo as antefornalhas, grelhas 

mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e 
dispositivos semelhantes ..........................................................  -  

8416.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8417  Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os 
incineradores, não elétricos:  

8417.10.00  - Fornos para cozimento, fusão ou outros tratamentos 
térmicos de minérios ou de metais ..........................................  -  

8417.20  - Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de 
bolachas e biscoitos:  

8417.20.10  - - Fornos de túnel ............................................................................  - 
8417.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8417.80  - Outros: 
8417.80.30  - - Fornos para cozimento de produtos cerâmicos ..........................  p/st  
8417.80.50  - - Fornos para cozimento de cimento, de vidro ou de produtos 

químicos .......................................................................................  p/st  
8417.80.70  - - Outros ..........................................................................................  -  
8417.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8418  Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, 
máquinas e aparelhos para a produção de frio, com 
equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo 
as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 
8415:  

8418.10  - Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), 
munidos de portas exteriores separadas:  

8418.10.20  - - De capacidade superior a 340 l ...................................................  p/st  
8418.10.80  - - Outras ..........................................................................................  p/st   

- Refrigeradores do tipo doméstico:  
8418.21  - - De compressão:  
8418.21.10  - - - De capacidade superior a 340 l .................................................  p/st 

- - - Outros:  
8418.21.51  - - - - Modelo mesa ............................................................................  p/st 
8418.21.59  - - - - De encastrar .............................................................................  p/st 

- - - - Outros, de capacidade:  
8418.21.91  - - - - - Não superior a 250 l ...............................................................  p/st 
8418.21.99  - - - - - Superior a 250 l, mas não superior a 340 l .............................  p/st 
8418.29.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
8418.30  - Congeladores (freezers) horizontais, de capacidade não 

superior a 800 l:  
8418.30.20  - - De capacidade não superior a 400 l ............................................  p/st  
8418.30.80  - - De capacidade superior a 400 l, mas não superior a 800 l .........  p/st 
8418.40  - Congeladores (freezers) verticais tipo armário, de 

capacidade não superior a 900 l:  
8418.40.20  - - De capacidade não superior a 250 l ............................................  p/st  
8418.40.80  - - De capacidade superior a 250 l, mas não superior a  900 l ........  p/st  
8418.50  - Outros móveis (arcas, armários, vitrinas, balcões e móveis 

semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, 
que incorporem um equipamento para a produção de frio:  

- - Móveis- expositores e móveis balcão, frigoríficos (com grupo 
frigorífico ou evaporador incorporado):  

8418.50.11  - - - Para produtos congelados .........................................................  p/st 
8418.50.19  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8418.50.90 - - Outros móveis frigoríficos ............................................................  p/st  
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- Outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio; 
bombas de calor:  

8418.61.00  - - Bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar 
condicionado da posição 8415 ...............................................  -    

8418.69.00  - - Outros .........................................................................................  -  
- Partes:  

8418.91.00  - - Móveis concebidos para receber um equipamento para a 
produção de frio .......................................................................  -  

8418.99  - - Outras: 
8418.99.10  - - - Evaporadores e condensadores, exceto para aparelhos do 

tipo doméstico ............................................................................  -  
8418.99.90  - - - Outras ........................................................................................  -  

8419  Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente 
(exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para 
tratamento de matérias por meio de operações que 
impliquem mudança de temperatura, tais como o 
aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, 
esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, 
evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, 
exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não 
elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação: 

- Aquecedores de água não elétricos, de aquecimento 
instantâneo ou de acumulação:  

8419.11.00  - - De aquecimento instantâneo, a gás.........................................  -  
8419.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8419.20.00  - Esterilizadores médico- cirúrgicos ou de laboratório ..............  -  

- Secadores:  
8419.31.00  - - Para produtos agrícolas ............................................................  -  
8419.32.00  - - Para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões ...............  -  
8419.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8419.40.00  - Aparelhos de destilação ou de retificação ................................  -  
8419.50.00  - Permutadores de calor ................................................................  -  
8419.60.00  - Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros 

gases ............................................................................................  -  
- Outros aparelhos e dispositivos:  

8419.81  - - Para preparação de bebidas quentes ou para cozimento ou 
aquecimento de alimentos: 

8419.81.20  - - - Máquinas de fazer café e outros aparelhos para a preparação 
de café e de outras bebidas quentes .........................................  -   

8419.81.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
8419.89  - - Outros:  
8419.89.10  - - - Aparelhos e dispositivos de arrefecimento por retorno de 

água, nos quais a permuta térmica não se realiza através de 
uma parede ................................................................................  -  

8419.89.30  - - - Aparelhos e dispositivos de metalização sob o efeito de vácuo  -  
8419.89.98  - - - Outros ........................................................................................  -  
8419.90  - Partes: 
8419.90.15  - - De esterilizadores da subposição 8419 20 00 .............................  -    
8419.90.85  - - Outras ..........................................................................................  -   

8420  Calandras e laminadores, exceto os destinados ao 
tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros: 

8420.10  - Calandras e laminadores:  
8420.10.10  - - Dos tipos utilizados na indústria têxtil ..........................................  -  
8420.10.30  - - Dos tipos utilizados na indústria do papel ....................................  -  
8420.10.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

- Partes:  
8420.91  - - Cilindros:  
8420.91.10  - - - De ferro fundido .........................................................................  -  
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8420.91.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
8420.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8421  Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos, 
aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases: 

- Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos:  
8421.11.00  - - Desnatadeiras ............................................................................  -  
8421.12.00  - - Secadores de roupa ..................................................................  p/st 
8421.19  - - Outros: 
8421.19.20  - - - Centrifugadores do tipo utilizado em laboratórios ......................  -   
8421.19.70 - - - Outros ........................................................................................  -   

- Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos:  
8421.21.00 - - Para filtrar ou depurar água ......................................................  -   
8421.22.00  - - Para filtrar ou depurar bebidas, exceto água ..........................  -  
8421.23.00  - - Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por 

faísca ou por compressão .........................................................  -  
8421.29.00  - - Outros .........................................................................................  -   

- Aparelhos para filtrar ou depurar gases:  
8421.31.00  - - Filtros de entrada de ar para motores de ignição por faísca 

ou por compressão ....................................................................  -   
8421.39  - - Outros: 
8421.39.20  - - - Aparelhos para filtrar ou depurar o ar ........................................  -    

- - - Aparelhos para filtrar ou depurar outros gases:  
8421.39.60  - - - - Por processo catalítico .............................................................  -   
8421.39.80  - - - - Outros .......................................................................................  -    

- Partes:  
8421.91.00 - - De centrifugadores, incluindo as dos secadores 

centrífugos .............................................................................  -  
8421.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8422  Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar 
ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e 
aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, 
caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e 
aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes 
semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar 
ou embalar mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos 
para embalar com película termo-retráctil); máquinas e 
aparelhos para gaseificar bebidas: 

- Máquinas de lavar louça:  
8422.11.00  - - Do tipo doméstico .....................................................................  p/st 
8422.19.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8422.20.00  - Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou 

outros recipientes .......................................................................  -  
8422.30.00  - Máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular 

garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; 
máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos 
e recipientes semelhantes; máquinas e aparelhos para 
gaseificar bebidas ......................................................................  -  

8422.40.00 - Outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar 
mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para 
embalar com película termo-retráctil) ......................................  -  

8422.90  - Partes: 
8422.90.10  - - De máquinas de lavar louça ........................................................  -  
8422.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

8423  Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluindo as 
básculas e balanças para verificar peças fabricadas, 
excluindo as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 
cg; pesos para quaisquer balanças:  
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8423.10  - Balanças para pessoas, incluindo as balanças para bebés; 
balanças de uso doméstico:  

8423.10.10 - - Balanças de uso doméstico .........................................................  p/st 
8423.10.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8423.20.00  - Básculas de pesagem contínua em transportadores ..............  p/st 
8423.30.00  - Básculas de pesagem constante e balanças e básculas 

ensacadoras ou doseadoras .....................................................  p/st 
- Outros aparelhos e instrumentos de pesagem:  

8423.81  - - De capacidade não superior a 30 Kg: 
8423.81.10  - - - Instrumentos de controlo, por referência a um peso pré-

determinado, de funcionamento automático, incluindo os 
selecionadores por peso ............................................................  p/st 

8423.81.30  - - - Aparelhos e instrumentos para pesagem e etiquetagem de 
produtos pré- embalados ............................................................  p/st 

8423.81.50  - - - Balanças comerciais ..................................................................  p/st 
8423.81.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8423.82  - - De capacidade superior a 30 Kg, mas não superior a 5 000 

Kg:  
8423.82.10  - - - Instrumentos de controlo, por referência a um peso pré-

determinado, de funcionamento automático, incluindo os 
selecionadores por peso ............................................................  p/st 

8423.82.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8423.89.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
8423.90.00  - Pesos para quaisquer balanças; partes de aparelhos ou 

instrumentos de pesagem .........................................................  -  

8424  Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, 
dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo 
carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; 
máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e 
aparelhos de jato semelhantes:  

8424.10.00  - Extintores, mesmo carregados ..................................................  -   
8424.20.00  - Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes.......................  -  
8424.30  - Máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e 

aparelhos de jato semelhantes: 
- - Aparelhos de limpeza a água, com motor incorporado:  

8424.30.01  - - - Equipados com dispositivo de aquecimento ..............................  p/st 
8424.30.08 - - - Outros ........................................................................................  p/st  

- - Outras máquinas e aparelhos:  
8424.30.10  - - - De ar comprimido .......................................................................  -  
8424.30.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Outros aparelhos:  
8424.81  - - Para agricultura ou horticultura:  
8424.81.10 - - - Aparelhos de rega ......................................................................  -  

- - - Outros:  
8424.81.30 - - - - Aparelhos portáteis ..................................................................  p/st 

- - - - Outros:  
8424.81.91  - - - - - Pulverizadores e espalhadores de pó concebidos para 

serem transportados ou puxados por trator ............................  p/st 
8424.81.99  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
8424.89.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8424.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8425  Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; 
macacos:  

- Talhas, cadernais e moitões:  
8425.11.00  - - De motor elétrico .......................................................................  p/st 
8425.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

- Guinchos; cabrestantes:  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 2014 84/17

8425.31.00  - - De motor elétrico .......................................................................  p/st   
8425.39.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

- Macacos:  
8425.41.00  - - Elevadores fixos de veículos, para garagens (oficinas) ........  p/st  
8425.42.00  - - Outros macacos, hidráulicos ...................................................  p/st  
8425.49.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

8426  Cábreas; guindastes, incluindo os de cabos; pontes 
rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-
guindastes, carros- pórticos e carros- guindastes:  

- Pontes e vigas, rolantes, pórticos, pontes- guindastes e carros-
pórticos:  

8426.11.00  - - Pontes e vigas, rolantes, de suportes fixos ............................  - 
8426.12.00 - - Pórticos móveis de pneumáticos e carros- pórticos..............  - 
8426.19.00  - - Outros .........................................................................................  - 
8426.20.00  - Guindastes de torre .....................................................................  - 
8426.30.00  - Guindastes de pórtico.................................................................  - 

- Outras máquinas e aparelhos, autopropulsionados:  
8426.41.00  - - De pneumáticos .........................................................................  -  
8426.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outras máquinas e aparelhos:  
8426.91  - - Próprios para serem montados em veículos rodoviários: 
8426.91.10  - - - Guindastes hidráulicos para carga e descarga de veículos ......  p/st 
8426.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8426.99.00  - - Outros .........................................................................................  - 

8427  Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga 
e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação:  

8427.10  - Autopropulsionados, de motor elétrico: 
8427.10.10  - - Que elevem a uma altura de 1 m ou mais ...................................  p/st 
8427.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8427.20  - Outros, autopropulsionados:  

- - Que elevem a uma altura de 1 m ou mais:  
8427.20.11  - - - Empilhadores todo- o - terreno ....................................................  p/st 
8427.20.19  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8427.20.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8427.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 

8428  Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de 
descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, 
escadas rolantes, transportadores, teleféricos):  

8428.10  - Elevadores e monta- cargas:  
8428.10.20  - - Elétricos .......................................................................................  -  
8428.10.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
8428.20  - Aparelhos elevadores ou transportadores, pneumáticos: 
8428.20.20  - - Para produtos a granel ................................................................  -   
8428.20.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

- Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação 
contínua, para mercadorias:  

8428.31.00  - - Especialmente concebidos para uso subterrâneo .................  -  
8428.32.00  - - Outros, de balde ........................................................................  -  
8428.33.00  - - Outros, de tira ou correia ..........................................................  -
8428.39  - - Outros:  
8428.39.20  - - - Transportadores ou carregadores de rolos ou de rodízios ........  -  
8428.39.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8428.40.00  - Escadas e tapetes, rolantes .......................................................  -  
8428.60.00  - Teleféricos (incluindo as telecadeiras e os telesquis); 

mecanismos de tração para funiculares ..................................  -  
8428.90  - Outras máquinas e aparelhos: 
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- - Carregadores especialmente concebidos para trabalhos 
agrícolas:  

8428.90.71  - - - Concebidos para serem transportados por trator agrícola ........  -  
8428.90.79  - - - Outros ........................................................................................  -  
8428.90.90 - - Outros ..........................................................................................  -  

8429  Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo- trans-
portadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, 
carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou 
cilindros compressores, autopropulsionados:  

- Bulldozers e angledozers:  
8429.11.00  - - De lagartas..................................................................................  p/st 
8429.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
8429.20.00  - Niveladoras ..................................................................................  p/st 
8429.30.00  - Raspo- transportadoras (scrapers) ............................................  p/st 
8429.40  - Compactadores e rolos ou cilindros compressores: 

- - Rolos ou cilindros compressores:  
8429.40.10  - - - Rolos ou cilindros de vibração ...................................................  p/st 
8429.40.30  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8429.40.90  - - Compactadores ...........................................................................  p/st 

- Pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras:  
8429.51  - - Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento 

frontal:  
8429.51.10  - - - Carregadoras especialmente concebidas para uso 

subterrâneo ................................................................................  p/st 
- - - Outras:  

8429.51.91  - - - - Carregadoras de lagartas .........................................................  p/st 
8429.51.99  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
8429.52  - - Máquinas cuja superestrutura é capaz de efetuar uma 

rotação de 3600: 
8429.52.10  - - - Escavadoras de lagartas............................................................  p/st 
8429.52.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8429.59.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 

8430  Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, 
nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração 
ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-
estacas e arranca- estacas; limpa- neves:  

8430.10.00  - Bate- estacas e arranca- estacas ................................................  p/st 
8430.20.00  - Limpa- neves ................................................................................  p/st 
 - Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração 

de túneis e galerias:  
8430.31.00  - - Autopropulsionados ..................................................................  -  
8430.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Outras máquinas de sondagem ou de perfuração:  
8430.41.00  - - Autopropulsionados ..................................................................  -  
8430.49.00  - - Outras .........................................................................................  -  
8430.50.00  - Outras máquinas e aparelhos, autopropulsionados ...............  -  
 - Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsionadas:  
8430.61.00  - - Máquinas de comprimir ou compactar ....................................  p/st 
8430.69.00  - - Outros .........................................................................................  -  

8431  Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 
8430:  

8431.10.00  - De máquinas ou aparelhos da posição 8425 ............................  -  
8431.20.00  - De máquinas ou aparelhos da posição 8427 ............................  -  

- De máquinas ou aparelhos da posição 8428:  
8431.31.00  - - De elevadores, monta- cargas ou de escadas rolantes .........  -  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 2014 84/19

8431.39.00  - - Outras .........................................................................................  -   
 - De máquinas ou aparelhos das posições 8426, 8429 ou 8430:  
8431.41.00  - - Baldes, mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes ......  -  
8431.42.00  - - Lâminas para bulldozers ou angledozers ...............................  -  
8431.43.00  - - Partes de máquinas de sondagem ou de perfuração, das 

subposições 8430 41 ou 8430 49 ..............................................  -  
8431.49  - - Outras: 
8431.49.20  - - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço ...............  -  
8431.49.80  - - - Outras ........................................................................................  -  

8432  Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, 
para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos 
para relvados ou para campos de desporto:  

8432.10.00  - Arados e charruas .......................................................................  p/st   
- Grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e 

sachadores:  
8432.21.00  - - Grades de discos .......................................................................  p/st 
8432.29  - - Outros: 
8432.29.10  - - - Escarificadores e cultivadores ...................................................  p/st 
8432.29.30  - - - Grades .......................................................................................  p/st 
8432.29.50  - - - Motocavadores ...........................................................................  p/st 
8432.29.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8432.30  - Semeadores, plantadores e transplantadores:  

- - Semeadores:  
8432.30.11  - - - De precisão, de comando central ..............................................  p/st 
8432.30.19  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8432.30.90  - - Plantadores e transplantadores ...................................................  p/st 
8432.40  - Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos 

(fertilizantes):  
8432.40.10  - - De adubos (fertilizantes) minerais ou químicos ...........................  p/st 
8432.40.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8432.80.00  - Outras máquinas e aparelhos ....................................................  -  
8432.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8433  Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos 
agrícolas, incluindo as enfardadeiras de palha ou forragem; 
cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar ou 
selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto 
as da posição 8437:  

- Cortadores de relva:  
8433.11  - - Motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano 

horizontal:  
8433.11.10  - - - Elétricos .....................................................................................  p/st 

- - - Outros:  
- - - - Autopropulsionados:  

8433.11.51  - - - - - Equipados com assento .........................................................  p/st 
8433.11.59  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
8433.11.90  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8433.19  - - Outros:  

- - - Com motor:  
8433.19.10  - - - - Elétrico .....................................................................................  p/st 

- - - - Outros:  
- - - - - Autopropulsionados:  

8433.19.51  - - - - - - Equipados com assento .......................................................  p/st 
8433.19.59  - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st 
8433.19.70  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
8433.19.90  - - - Sem motor .................................................................................  p/st 
8433.20  - Ceifeiras, incluindo as barras de corte para montagem em 

tratores:  
8433.20.10  - - Com motor ...................................................................................  p/st  
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- - Outras: 
8433.20.50 - - - Concebidas para serem rebocadas ou transportadas por trator  p/st   
8433.20.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st  
8433.30.00  - Outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno .....  p/st  
8433.40.00  - Enfardadeiras de palha ou de forragem, incluindo as 

enfardadeiras- apanhadeiras .....................................................  p/st  
- Outras máquinas e aparelhos para colheita; máquinas e 

aparelhos para debulha:  
8433.51.00  - - Ceifeiras- debulhadoras ............................................................  p/st 
8433.52.00  - - Outras máquinas e aparelhos para debulha ...........................  p/st 
8433.53  - - Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos: 
8433.53.10  - - - Máquinas para colheita de batata ..............................................  p/st 
8433.53.30  - - - Máquinas para colheita e corte de beterraba.............................  p/st 
8433.53.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8433.59  - - Outras:  

- - - Apanhadoras- cortadoras:  
8433.59.11  - - - - Autopropulsionadas ..................................................................  p/st 
8433.59.19  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
8433.59.85  - - - Outras ........................................................................................  p/st  
8433.60.00 - Máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros 

produtos agrícolas .....................................................................  -
8433.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8434  Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a 
indústria de lacticínios:  

8434.10.00  - Máquinas de ordenhar ................................................................  -  
8434.20.00 - Máquinas e aparelhos para a indústria de lacticínios .............  -  
8434.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8435  Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, 
para fabricação de vinho, sidra, sumos de frutas ou bebidas 
semelhantes:  

8435.10.00  - Máquinas e aparelhos .................................................................  -
8435.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8436  Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura ou apicultura, incluindo os 
germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou 
térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura:  

8436.10.00  - Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou 
rações para animais ...................................................................  -  

- Máquinas e aparelhos, para avicultura, incluindo as chocadeiras 
e criadeiras:  

8436.21.00  - - Chocadeiras e criadeiras ..........................................................  - 
8436.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8436.80  - Outras máquinas e aparelhos: 
8436.80.10  - - Para silvicultura ............................................................................  p/st 
8436.80.90 - - Outras ..........................................................................................  -   

- Partes:  
8436.91.00  - - De máquinas e aparelhos para avicultura ...............................  -  
8436.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8437  Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou 
de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a 
indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de 
produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em 
fazendas:  
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8437.10.00  - Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou 
de produtos hortícolas secos ...................................................  p/st 

8437.80.00  - Outras máquinas e aparelhos ....................................................  -  
8437.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8438  Máquinas e aparelhos não especificados nem 
compreendidos noutras posições do presente Capítulo, para 
preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de 
bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou 
preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos 
ou gorduras animais:  

8438.10  - Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, 
pastelaria, bolachas e biscoitos e de massas alimentícias:  

8438.10.10  - - Para as indústrias de panificação, pastelaria, bolachas e 
biscoitos .....................................................................................  -  

8438.10.90  - - Para fabricação de massas alimentícias .....................................  -  
8438.20.00  - Máquinas e aparelhos para as indústrias de confeitaria e de 

cacau ou de chocolate ...............................................................  -  
8438.30.00  - Máquinas e aparelhos para a indústria do açúcar ...................  -  
8438.40.00  - Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira ...................  -  
8438.50.00  - Máquinas e aparelhos para preparação de carnes ..................  -  
8438.60.00  - Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de 

produtos hortícolas ....................................................................  -  
8438.80  - Outras máquinas e aparelhos:  
8438.80.10  - - Para tratamento e preparação de café ou de chá .......................  -  

- - Outros:  
8438.80.91  - - - Para preparação ou fabricação de bebidas ...............................  -  
8438.80.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
8438.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8439  Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias 
fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de 
papel ou cartão:  

8439.10.00  - Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias 
fibrosas celulósicas ...................................................................  -  

8439.20.00  - Máquinas e aparelhos para fabricação de papel ou cartão ....  -  
8439.30.00  - Máquinas e aparelhos para acabamento de papel ou cartão .  -  

- Partes:  
8439.91.00  - - De máquinas ou aparelhos para fabricação de pasta de 

matérias fibrosas celulósicas .................................................  -   
8439.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8440  Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, 
incluindo as máquinas de costurar cadernos:  

8440.10  - Máquinas e aparelhos:  
8440.10.10  - - Para dobrar ..................................................................................  -  
8440.10.20  - - Para reunir folhas ........................................................................  -  
8440.10.30  - - Para costurar ou agrafar ..............................................................  -  
8440.10.40  - - Para encadernar por colagem .....................................................  -  
8440.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8440.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8441  Outras máquinas e aparelhos para o trabalho de pasta de 
papel, papel ou cartão, incluindo as cortadeiras de todos os 
tipos:  

8441.10  - Cortadeiras: 
8441.10.10  - - Cortadeiras- bobinadoras .............................................................  - 
8441.10.20  - - Cortadeiras de corte longitudinal ou transversal .........................  - 
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8441.10.30  - - Aparadeiras de uma só lâmina ....................................................  -  
8441.10.70  - - Outras ..........................................................................................  -   
8441.20.00  - Máquinas para fabricação de sacos de quaisquer 

dimensões ou de envelopes ......................................................  -  
8441.30.00  - Máquinas para fabricação de caixas, tubos, tambores ou de 

recipientes semelhantes, por qualquer processo, exceto 
moldagem ....................................................................................  -  

8441.40.00  - Máquinas de moldar artigos de pasta de papel, papel ou de 
cartão ...........................................................................................  -  

8441.80.00  - Outras máquinas e aparelhos ....................................................  -  
8441.90  - Partes:  
8441.90.10  - - De cortadeiras .............................................................................  -  
8441.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

8442  Máquinas, aparelhos e equipamentos (exceto as máquinas-
ferramentas das posições 8456 a 8465), para preparação ou 
fabricação de clichés, blocos, cilindros ou outros elementos 
de impressão; clichés, blocos, cilindros ou outros elementos 
de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, 
preparados para impressão (por exemplo, aplainados, 
granulados ou polidos):  

8442.30  - Máquinas, aparelhos e equipamentos: 
8442.30.10  - - Máquinas de compor por processo fotográfico ...........................  p/st  

- - Outros: 
8442.30.91 - - - Máquinas de fundir e de compor carateres tipográficos (por 

exemplo, linotipos, monotipos, intertipos, etc.), mesmo com 
dispositivo de fundir ...................................................................  p/st  

8442.30.99  - - - Outros ........................................................................................  -   
8442.40.00  - Partes dessas máquinas, aparelhos e equipamentos .............  -  
8442.50  - Clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão; 

pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados 
para impressão (por exemplo, aplainados, granulados ou 
polidos): 

8442.50.20 - - Com imagem gráfica ...................................................................  -   
8442.50.80  - - Outros ..........................................................................................  -  

8443  Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, 
cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; 
outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de 
telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e 
acessórios: 

- Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, 
cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442: 

8443.11.00  - - Máquinas e aparelhos de impressão por offset,

alimentados por bobinas ...........................................................  p/st  
8443.12.00  - - Máquinas e aparelhos de impressão por offset, dos tipos 

utilizados em escritórios, alimentados por folhas em  que 
um lado não seja superior a 22 cm e que o outro não seja 
superior a 36 cm, quando não dobradas ...............................  p/st  

8443.13  - - Outras máquinas e aparelhos de impressão, por offset:
- - - Alimentados por folhas:  

8443.13.10  - - - - Usados .....................................................................................  p/st  
- - - - Novos, para folhas de formato:  

8443.13.31  - - - - - Não superior a 52 cm x 74 cm ...............................................  p/st  
8443.13.35  - - - - - Superior a 52 cm x 74 cm, mas não superior a 74cm x 107 

cm ............................................................................................  p/st  
8443.13.39  - - - - - Superior a 74 cm x 107 cm ....................................................  p/st  
8443.13.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
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8443.14.00 - - Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficos, 
alimentadas por bobinas, excluindo as máquinas e 
aparelhos flexográficos ...........................................................  p/st  

8443.15.00 - - Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficas, não 
alimentadas por bobinas, excluindo as máquinas e 
aparelhos flexográficos ...........................................................  p/st  

8443.16.00 - - Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos ..............  p/st  
8443.17.00 - - Máquinas e aparelhos de impressão, héliográficos ..............  p/st  
8443.19 - - Outros:
8443.19.20 - - - Para impressão de matérias têxteis...........................................  p/st  
8443.19.40 - - - Utilizados na produção de semicondutores ...............................  p/st  
8443.19.70 - - - Outros ........................................................................................  p/st  

- Outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de 
telecopiar (fax), mesmo combinados entre si:  

8443.31 - - Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes 
funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia 
(fax), capazes de ser conectadas a uma máquina 
automática para processamento de dados ou a uma rede:

8443.31.20 - - - Máquinas com função de cópia digital enquanto função 
principal, em que a cópia é efetuada por digitalização do 
original e a impressão das cópias é efetuada por meio de um 
processo eletrostático ................................................................  p/st   

8443.31.80 - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8443.32 - - Outros, capazes de ser conectados a uma máquina 

automática para processamento de dados ou a uma rede:
8443.32.10 - - - Impressoras ...............................................................................  p/st  
8443.32.30 - - - Aparelhos de telecopiar (fax) .....................................................  p/st  

- - - Outros: 
8443.32.91 - - - - Máquinas com função de cópia por scannerização do 

original e impressão das cópias por meio de um processo 
eletrostático .............................................................................  p/st  

8443.32.93 - - - - Outras máquinas com função de cópia que incorporem um 
sistema ótico ............................................................................  p/st  

8443.32.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8443.39 - - Outros:
8443.39.10 - - - Máquinas com função de cópia por scannerização do original 

e impressão das cópias por meio de um processo 
eletrostático ................................................................................  p/st  

- - - Outros aparelhos de copiar: 
8443.39.31 - - - - De sistema ótico .......................................................................  p/st  
8443.39.39 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8443.39.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st  

- Partes e acessórios: 
8443.91 - - Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de 

impressão por meio de blocos, cilindros e outros 
elementos de impressão da posição 8442:

8443.91.10 - - - Para máquinas e aparelhos da subposição 8443 19 40 ............  -  
- - - Outras: 

8443.91.91 - - - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço .............  -  
8443.91.99 - - - - Outras .......................................................................................  - 
8443.99 - - Outros:
8443.99.10 - - - Montagens eletrónicas ...............................................................  -  
8443.99.90 - - - Outros ........................................................................................  -  

8444.00  Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias 
têxteis sintéticas ou artificiais: 

8444.00.10  - Máquinas para extrudar .................................................................  p/st 
8444.00.90  - Outras ............................................................................................  p/st 

8445  Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas 
para fiação, dobragem ou torção de matérias têxteis e outras 
máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; 
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máquinas de bobinar (incluindo as bobinadeiras de trama) 
ou de dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de 
fios têxteis para a sua utilização nas máquinas das posições 
8446 ou 8447:  

 - Máquinas para preparação de matérias têxteis:  
8445.11.00  - - Cardas .........................................................................................  p/st 
8445.12.00  - - Penteadeiras...............................................................................  p/st 
8445.13.00  - - Bancas de fusos (bancas de estiramento) ..............................  p/st 
8445.19.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8445.20.00  - Máquinas para fiação de matérias têxteis ................................  p/st 
8445.30.00  - Máquinas para dobragem ou torção de matérias têxteis ........  p/st 
8445.40.00  - Máquinas de bobinar (incluindo as bobinadeiras de trama) 

ou de dobar matérias têxteis .....................................................  p/st 
8445.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st 

8446  Teares para tecidos:  

8446.10.00  - Para tecidos de largura não superior a 30 cm ..........................  p/st 
- Para tecidos de largura superior a 30 cm, de lançadeiras:  

8446.21.00  - - A motor .......................................................................................  p/st 
8446.29.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
8446.30.00  - Para tecidos de largura superior a 30 cm, sem lançadeiras ...  p/st 

8447  Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por 
entrelaçamento (couture- tricotage), máquinas para fabricar 
guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou 
redes; máquinas para inserir tufos:  

- Teares circulares para malhas: 
8447.11.00  - - Com cilindro de diâmetro não superior 165 mm ....................  p/st  
8447.12.00  - - Com cilindro de diâmetro superior a 165 mm.........................  p/st  
8447.20  - Teares retilíneos para malhas; máquinas de costura por 

entrelaçamento (couture- tricotage):  
8447.20.20  - - Teares de urdidura, incluindo os teares Raschel; máquinas de 

costura por entrelaçamento (couture- tricotage) ........................  p/st 
8447.20.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8447.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 

8448  Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das 
posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo, teares-
maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra- urdiduras e 
quebra- tramas, mecanismos troca lançadeiras); partes e 
acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinados às máquinas da presente posição ou das 
posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: fusos, 
aletas, guarnições de cardas, pentes, barras, fieiras, 
lançadeiras, liços e quadros de liços, agulhas, platinas, 
ganchos): 

- Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 
8444, 8445, 8446 ou 8447:  

8448.11.00  - - Teares maquinetas e mecanismos Jacquard; redutores, 
perfuradores e copiadores de cartões; máquinas para 
enlaçar cartões após perfuração ..............................................  -  

8448.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8448.20.00 - Partes e acessórios das máquinas da posição 8444 ou das 

suas máquinas e aparelhos auxiliares .....................................  -
- Partes e acessórios das máquinas da posição 8445 ou das suas 

máquinas e aparelhos auxiliares:  
8448.31.00  - - Guarnições de cardas ...............................................................  -  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 2014 84/25

8448.32.00  - - De máquinas para preparação de matérias têxteis, exceto 
as guarnições de cardas ............................................................  -  

8448.33.00  - - Fusos e suas aletas, anéis e cursores ....................................  - 
8448.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Partes e acessórios de teares para tecidos ou das suas 
máquinas e aparelhos auxiliares:  

8448.42.00  - - Pentes, liços e quadros de liços ..............................................  -  
8448.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Partes e acessórios dos teares, máquinas ou aparelhos, da 
posição 8447 ou das suas máquinas e aparelhos auxiliares:  

8448.51  - - Platinas, agulhas e outros artigos, utilizados na formação 
das malhas:  

8448.51.10  - - - Platinas ......................................................................................  -  
8448.51.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8448.59.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8449.00.00  Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de 

feltro ou de falsos tecidos, em peça ou em formas 
determinadas, incluindo as máquinas e aparelhos, para a 
fabricação de chapéus de feltro; formas para chapéus e para 
artefactos de uso semelhante ......................................................  -  

8450  Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivo de 
secagem:  

- Máquinas de capacidade, expressa em peso de roupa seca, não 
superior a 10 Kg:  

8450.11  - - Máquinas inteiramente automáticas: 
- - - De capacidade, expressa em peso de roupa seca, não 

superior a 6 Kg:  
8450.11.11  - - - - De carregar pela frente ............................................................  p/st 
8450.11.19  - - - - De carregar por cima ...............................................................  p/st 
8450.11.90  - - - De capacidade, expressa em peso de roupa seca, superior a 

6 Kg, mas não superior a 10 Kg .................................................  p/st 
8450.12.00  - - Outras máquinas, com secador centrifugo incorporado ......  p/st 
8450.19.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8450.20.00  - Máquinas de capacidade, expressa em peso de roupa seca, 

superior a 10 Kg ..........................................................................  p/st 
8450.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8451  Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 
8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar 
(incluindo as prensas fixadoras), branquear, tingir, para 
apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, 
tecidos ou obras de matérias têxteis e máquinas para 
revestir tecidos- base ou outros suportes utilizados na 
fabricação de revestimentos para pavimentos (pisos), tais 
como olinóleo; máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, 
cortar ou dentear tecidos:  

8451.10.00  - Máquinas para lavar a seco ........................................................  - 
- Máquinas de secar:  

8451.21.00  - - De capacidade, expressa em peso de roupa seca, não 
superior a 10 Kg ..........................................................................  -   

8451.29.00  - - Outras .........................................................................................  - 
8451.30.00  - Máquinas e prensas para passar, incluindo as prensas 

fixadoras ......................................................................................  pst   
8451.40.00 - Máquinas para lavar, branquear ou tingir .................................  -  
8451.50.00  - Máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou 

dentear tecidos ...........................................................................  -  
8451.80  - Outras máquinas e aparelhos: 
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8451.80.10  - - Máquinas para revestir tecidos- base e outros suportes 
destinados à fabricação de revestimentos para pavimentos, tais 
como olinóleo, etc .........................................................................  -  

8451.80.30  - - Máquinas para apresto ou acabamento ......................................  -  
8451.80.80  - - Outras ..........................................................................................  -  
8451.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8452  Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos, da 
posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para 
máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura:  

8452.10  - Máquinas de costura de uso doméstico:  
- - Máquinas de costura, que realizem apenas o ponto fixo 

(pesponto), cuja cabeça pese no máximo 16 Kg, sem motor, ou 
17 Kg, com motor; cabeças de máquinas de costura, que 
realizem apenas o ponto fixo (pesponto), que pesem no 
máximo 16 Kg, sem motor, ou 17 Kg, com motor:  

8452.10.11  - - - Máquinas de costura de valor unitário (exceto armações, 
mesas ou móveis) superior a 65 Euros .....................................  p/st 

8452.10.19  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8452.10.90  - - Outras máquinas de costura e outras cabeças para máquinas 

de costura .....................................................................................  p/st 
- Outras máquinas de costura:  

8452.21.00  - - Unidades automáticas ...............................................................  p/st 
8452.29.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8452.30.00  - Agulhas para máquinas de costura ...........................................  1 000 p/st   
8452.90.00  - Móveis, bases e tampas, para máquinas de costura, e suas 

partes; outras partes de máquinas de costura .............................  -   

8453  Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar 
couros ou peles, ou para fabricar ou consertar calçado e 
outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de 
costura:  

8453.10.00  - Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar 
couros ou peles ..........................................................................  -  

8453.20.00  - Máquinas e aparelhos para fabricar ou consertar calçado .....  -  
8453.80.00  - Outras máquinas e aparelhos ....................................................  -  
8453.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8454  Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras 
e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou 
fundição:  

8454.10.00  - Conversores .................................................................................  -  
8454.20.00 - Lingoteiras e cadinhos ou colheres de fundição .....................  -  
8454.30  - Máquinas de vazar (moldar):  
8454.30.10  - - Máquinas de vazar sob pressão ..................................................  -  
8454.30.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8454.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8455  Laminadores de metais e seus cilindros:  

8455.10.00  - Laminadores de tubos ................................................................  -  
- Outros laminadores:  

8455.21.00  - - Laminadores a quente e laminadores combinados ...............  -   
8455.22.00  - - Laminadores a frio .....................................................................  -  
8455.30  - Cilindros de laminadores:  
8455.30.10  - - De ferro fundido ...........................................................................  -  

- - De aço forjado:  
8455.30.31  - - - Cilindros de trabalho a quente; cilindros de apoio, a quente e a 

frio ..............................................................................................  -  
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8455.30.39  - - - Cilindros de trabalho a frio .........................................................  -  
8455.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -   
8455.90.00  - Outras partes ...............................................................................  -  

8456  Máquinas- ferramentas que trabalhem por eliminação de 
qualquer matéria, que operem por laser ou por outro feixe de 
luz ou de fotões, por ultrassom, por electroerosão, por 
processos eletroquímicos, por feixes de eletrões, por feixes 
iónicos ou por jato de plasma: máquinas de corte a jato de 
água: 

8456.10.00  - Que operem por laser ou por outro feixe de luz ou de fotões  p/st  
8456.20.00  - Que operem por ultrassom.........................................................  p/st 
8456.30  - Que operem por electroerosão:  

- - De comando numérico:  
8456.30.11  - - - Corte por fio ...............................................................................  p/st 
8456.30.19  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8456.30.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8456.90 - Outras:
8456.90.20  - - Máquinas de corte a jato de água ...............................................  p/st  
8456.90.80  - - Outras ..........................................................................................  p/st  

8457  Centros de fabricação, máquinas de sistema monostático 
(single station) e máquinas de estações múltiplas, para 
trabalhar metais: 

8457.10  - Centros de fabricação:
8457.10.10  - - Horizontais ...................................................................................  p/st 
8457.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8457.20.00  - Máquinas de sistema monostático (single station) ................. p/st 
8457.30  - Máquinas de estações múltiplas:
8457.30.10  - - De comando numérico.................................................................  p/st 
8457.30.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 

8458  Tornos (incluindo os centros de torneamento) para metais: 

- Tornos horizontais: 
8458.11  - - De comando numérico:
8458.11.20  - - - Centros de torneamento ............................................................  p/st 

- - - Tornos automáticos: 
8458.11.41  - - - - Monoveio ..................................................................................  p/st 
8458.11.49  - - - - Multiveio ...................................................................................  p/st 
8458.11.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8458.19.00  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

- Outros tornos:  
8458.91  - - De comando numérico:  
8458.91.20  - - - Centros de torneamento ............................................................  p/st 
8458.91.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8458.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

8459  Máquinas- ferramentas (incluindo as unidades com cabeça 
deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou 
exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os 
tornos (incluindo os centros de torneamento), da posição 
8458: 

8459.10.00  - Unidades com cabeça deslizante ..............................................  p/st 
- Outras máquinas para furar:  

8459.21.00  - - De comando numérico ..............................................................  p/st 
8459.29.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 

- Outras escareadoras- fresadoras:  
8459.31.00  - - De comando numérico ..............................................................  p/st 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 84/28 2014

8459.39.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8459.40  - Outras máquinas para escarear: 
8459.40.10  - - De comando numérico.................................................................  p/st 
8459.40.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 

- Máquinas para fresar, de consola:  
8459.51.00  - - De comando numérico ..............................................................  p/st 
8459.59.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 

- Outras máquinas para fresar:  
8459.61  - - De comando numérico: 
8459.61.10  - - - Máquinas para fresar ferramentas .............................................  p/st 
8459.61.90 - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8459.69  - - Outras:  
8459.69.10  - - - Máquinas para fresar ferramentas .............................................  p/st 
8459.69.90 - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8459.70.00  - Outras máquinas para roscar, interior ou exteriormente ........  p/st 

8460  Máquinas- ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, 
brunir, polir, ou realizar outras operações de acabamento em 
metais ou ceramais (cermets) por meio de mós, de abrasivos 
ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou  
acabar engrenagens da posição 8461: 

- Máquinas para retificar superfícies planas, cujo posicionamento 
sobre qualquer dos eixos pode ser estabelecido com precisão 
de pelo menos 0,01 mm: 

8460.11.00  - - De comando numérico ..............................................................  p/st 
8460.19.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 

- Outras máquinas para retificar, cujo posicionamento sobre 
qualquer dos eixos pode ser estabelecido com precisão de pelo 
menos 0,01 mm: 

8460.21  - - De comando numérico: 
- - - Para superfícies cilíndricas: 

8460.21.11  - - - - Máquinas para retificar interiores .............................................  p/st 
8460.21.15  - - - - Máquinas para retificar sem centro ..........................................  p/st 
8460.21.19  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
8460.21.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8460.29  - - Outras:  
8460.29.10 - - - Para superfícies cilíndricas ........................................................  p/st  
8460.29.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 

- Máquinas para afiar: 
8460.31.00  - - De comando numérico ..............................................................  p/st 
8460.39.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8460.40  - Máquinas para brunir ou polir:
8460.40.10  - - De comando numérico.................................................................  p/st 
8460.40.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8460.90  - Outras: 
8460.90.10  - - Cujo posicionamento sobre qualquer dos eixos pode ser 

estabelecido com precisão de pelo menos 0,01 mm ...................  p/st 
8460.90.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 

8461  Máquinas- ferramentas para aplainar, plainas- limadoras, 
máquinas-ferramentas para escatelar, mandrilar, cortar ou 
acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinas-
ferramentas que trabalhem por eliminação de metal ou de 
ceramais (cermets), não especificadas nem compreendidas 
noutras posições:

8461.20.00  - Plainas- limadoras e máquinas para escatelar .........................  p/st 
8461.30  - Máquinas para mandrilar:
8461.30.10  - - De comando numérico.................................................................  p/st 
8461.30.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8461.40  - Máquinas para cortar ou acabar engrenagens:
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- - Máquinas para cortar engrenagens: 
- - - Para cortar engrenagens cilíndricas: 

8461.40.11  - - - - De comando numérico .............................................................  p/st 
8461.40.19  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- - - Para cortar outras engrenagens: 
8461.40.31  - - - - De comando numérico .............................................................  p/st 
8461.40.39  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- - Máquinas para acabar engrenagens: 
- - - Cujo posicionamento sobre qualquer dos eixos pode ser 

estabelecido com precisão de pelo menos 0,01 mm: 
8461.40.71  - - - - De comando numérico .............................................................  p/st 
8461.40.79  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 
8461.40.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8461.50  - Máquinas para serrar ou seccionar: 

- - Máquinas para serrar: 
8461.50.11  - - - De serra circular .........................................................................  p/st 
8461.50.19  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8461.50.90  - - Máquinas para seccionar .............................................................  p/st 
8461.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st 

8462  Máquinas- ferramentas (incluindo as prensas) para forjar ou 
estampar, martelos, martelos- pilões e martinetes, para 
trabalhar metais; máquinas-ferramentas (incluindo as 
prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, 
cisalhar, puncionar ou chanfrar metais; prensas para 
trabalhar metais ou carbonetos metálicos, não especificadas 
acima: 

8462.10  - Máquinas (incluindo as prensas) para forjar ou estampar, 
martelos, martelos- pilões e martinetes: 

8462.10.10  - - De comando numérico.................................................................  p/st 
8462.10.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 

- Máquinas (incluindo as prensas) para enrolar, arquear, dobrar, 
endireitar ou aplanar: 

8462.21  - - De comando numérico: 
8462.21.10  - - - Para trabalhar produtos planos ..................................................  p/st 
8462.21.80  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8462.29  - - Outras: 
8462.29.10  - - - Para trabalhar produtos planos ..................................................  p/st 

- - - Outras: 
8462.29.91  - - - - Hidráulicas ................................................................................  p/st 
8462.29.98  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- Máquinas (incluindo as prensas) para cisalhar, exceto as 
máquinas combinadas de puncionar e cisalhar: 

8462.31.00  - - De comando numérico ..............................................................  p/st 
8462.39  - - Outras: 
8462.39.10  - - - Para trabalhar produtos planos ..................................................  p/st 

- - - Outras: 
8462.39.91  - - - - Hidráulicas ................................................................................  p/st 
8462.39.99  - - - - Outras .......................................................................................  p/st 

- Máquinas (incluindo as prensas) para puncionar ou para 
chanfrar, incluindo as máquinas combinadas de puncionar e 
cisalhar: 

8462.41  - - De comando numérico: 
8462.41.10  - - - Para trabalhar produtos planos ..................................................  p/st 
8462.41.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8462.49  - - Outras: 
8462.49.10  - - - Para trabalhar produtos planos ..................................................  p/st 
8462.49.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 

- Outras: 
8462.91  - - Prensas hidráulicas: 
8462.91.20  - - - De comando numérico ...............................................................  p/st  
8462.91.80 - - - Outras ........................................................................................  p/st  
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8462.99  - - Outras: 
8462.99.20  - - - De comando numérico ...............................................................  p/st  
8462.99.80 - - - Outras ........................................................................................  p/st  

8463  Outras máquinas- ferramentas para trabalhar metais ou 
ceramais (cermets), que trabalhem sem eliminação de 
matéria: 

8463.10  - Bancas para estirar barras, tubos, perfis, fios ou 
semelhantes: 

8463.10.10  - - Bancas para estirar fios ...............................................................  p/st 
8463.10.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8463.20.00  - Máquinas para fazer roscas internas ou externas por 

laminagem ...................................................................................  p/st 
8463.30.00  - Máquinas para trabalhar arames e fios de metal .....................  p/st 
8463.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st 

8464  Máquinas- ferramentas para trabalhar pedra, produtos 
cerâmicos, betão, fibrocimento ou matérias minerais 
semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro: 

8464.10.00  - Máquinas para serrar ..................................................................  p/st  
8464.20  - Máquinas para esmerilar ou polir: 

- - Para trabalhar vidro: 
8464.20.11  - - - De ótica ......................................................................................  p/st 
8464.20.19  - - - Outras ........................................................................................  - 
8464.20.80 - - Outras ..........................................................................................  -  
8464.90.00  - Outras ...........................................................................................  -   

8465  Máquinas- ferramentas (incluindo as máquinas para pregar, 
grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para 
trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, 
plásticos duros ou matérias duras semelhantes: 

8465.10  - Máquinas- ferramentas capazes de efetuar diferentes tipos 
de operações sem troca de ferramentas: 

8465.10.10  - - Com colocação manual da peça  entre cada operação ..............  p/st 
8465.10.90  - - Sem colocação manual da peça  entre cada operação ..............  p/st 

- Outras: 
8465.91  - - Máquinas de serrar: 
8465.91.10  - - - Com serra de fita .......................................................................  p/st 
8465.91.20  - - - Com serra circular ......................................................................  p/st 
8465.91.90  - - - Outras ........................................................................................  p/st 
8465.92.00  - - Máquinas para desbastar ou aplainar; máquinas para 

fresar ou moldurar ......................................................................  p/st 
8465.93.00  - - Máquinas para esmerilar, lixar ou polir ...................................  p/st 
8465.94.00  - - Máquinas para arquear ou para reunir ....................................  p/st 
8465.95.00  - - Máquinas para furar ou para escatelar ....................................  p/st 
8465.96.00  - - Máquinas para fender, seccionar ou desenrolar ....................  p/st 
8465.99.00  - - Outras .........................................................................................  p/st  

8466  Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou 
principalmente destinados às máquinas das posições 8456 a 
8465, incluindo os porta- peças e porta- ferramentas, as 
fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e 
outros dispositivos especiais, para máquinas- ferramentas; 
porta- ferramentas para ferramentas manuais de todos os 
tipos: 

8466.10  - Porta- ferramentas e fieiras de abertura automática: 
- - Porta- ferramentas: 

8466.10.20  - - - Mandris, pinças e suportes ........................................................  -   
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- - - Outros: 
8466.10.31  - - - - Para tornos ...............................................................................  -  
8466.10.38  - - - - Outros .......................................................................................  -   
8466.10.80  - - Fieiras de abertura automática ....................................................  -   
8466.20  - Porta- peças:  
8466.20.20  - - Montagens de fabricação e seus conjuntos de componentes 

standard .......................................................................................  -   
- - Outros: 

8466.20.91  - - - Para tornos .................................................................................  -  
8466.20.98  - - - Outros ........................................................................................  -   
8466.30.00  - Dispositivos divisores e outros dispositivos especiais, para 

máquinas- ferramentas ...............................................................  -  
- Outros:  

8466.91  - - Para máquinas da posição 8464: 
8466.91.30  - - - Vazados ou moldados, de ferro fundido, ferro ou aço ...............  -  
8466.91.95  - - - Outros ........................................................................................  -  
8466.92  - - Para máquinas da posição 8465:
8466.92.20  - - - Vazados ou moldados, de ferro fundido, ferro ou aço ...............  -  
8466.92.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
8466.93 - - Para máquinas das posições 8456 a 8461: 
8466.93.30  - - - Para máquinas da subposição  8456.90.20 ...............................  -  
8466.93.70  - - - Outros ........................................................................................  -  
8466.94.00 - - Para máquinas das posições 8462 ou 8463 .........................  -   

8467  Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor 
(elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual: 

- Pneumáticas: 
8467.11  - - Rotativas (mesmo com sistema de percussão): 
8467.11.10  - - - Para trabalhar metais .................................................................  -  
8467.11.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
8467.19.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Com motor elétrico incorporado: 
8467.21 - - Perfuradoras de todos os tipos, incluindo as rotativas:
8467.21.10 - - - Que funcionem sem fonte externa de energia ..............................  p/st 

- - - Outras: 
8467.21.91 - - - - Electropneumáticas ........................................................................  p/st 
8467.21.99 - - - - Outras ...............................................................................................  p/st 
8467.22 - - Serras:
8467.22.10 - - - Serras de corrente ............................................................................  p/st 
8467.22.30 - - - Serras de circulares ..........................................................................  p/st 
8467.22.90 - - - Outras .................................................................................................  p/st 
8467.29 - - Outras:
8467.29.20 - - - Que funcionem sem fonte externa de energia ..............................  p/st  

- - - Outras: 
- - - - Desbastadoras e lixadoras: 

8467.29.51 - - - - - Desbastadoras de ângulo ............................................................  p/st 
8467.29.53 - - - - - Lixadoras de cinta .........................................................................  p/st 
8467.29.59 - - - - - Outras .............................................................................................  p/st 
8467.29.70 - - - - Plainas ..............................................................................................  p/st 
8467.29.80 - - - - Tesouras para aparar sebes e tesouras para cortar erva .........  p/st 
8467.29.85 - - - - Outras ...............................................................................................  p/st  

- Outras ferramentas: 
8467.81.00  - - Serras de corrente .....................................................................  p/st 
8467.89.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Partes:  
8467.91.00  - - De serras de corrente ................................................................  -  
8467.92.00  - - De ferramentas pneumáticas ....................................................  -  
8467.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8468  Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto 
os da posição 85.15; máquinas e aparelhos a gás para 
têmpera superficial:  
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8468.10.00  - Maçaricos de uso manual ...........................................................  -  
8468.20.00  - Outras máquinas e aparelhos a gás ..........................................  -  
8468.80.00  - Outras máquinas e aparelhos ....................................................  -  
8468.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8469.00  Máquinas de escrever, exceto as impressoras da posição 
8443; máquinas de tratamento de textos: 

8469.00.10 - Máquinas de tratamento de textos ................................................  p/st  
- Outras: 

8469.00.91 - - Elétricas .......................................................................................  p/st   
8469.00.99 - - Outras ..........................................................................................  p/st  

8470  Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitam 
gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de 
cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas 
de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, 
com dispositivo de cálculo incorporado; caixas 
registadoras: 

8470.10.00 - Calculadoras eletrónicas capazes de funcionar sem fonte 
externa de energia elétrica e máquinas de bolso com 
função de cálculo incorporada que permitam gravar, 
reproduzir e visualizar informações .........................................  p/st 

- Outras máquinas de calcular, eletrónicas:  
8470.21.00  - - Com dispositivo impressor incorporado ................................  p/st 
8470.29.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
8470.30.00  - Outras máquinas de calcular .....................................................  p/st 
8470.50.00 - Caixas registadoras ....................................................................  p/st 
8470.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st 

8471  Máquinas automáticas para processamento de dados e suas 
unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para 
registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas 
para processamento desses dados, não especificadas nem 
compreendidas noutras posições:  

8471.30.00 - Máquinas automáticas para processamento de dados, 
digitais, portáteis, de peso não superior a 10 Kg que 
contenham, pelo menos uma unidade central de 
processamento, um teclado e um ecrã (tela) ...........................  p/st 

- Outras máquinas automáticas digitais para processamento de 
dados: 

8471.41.00 - - Que contenham, no mesmo corpo, pelo menos uma 
unidade central de processamento e, mesmo combinadas, 
uma unidade de entrada e uma unidade de saída ...................  p/st  

8471.49.00 - - Outras, apresentadas sob a forma de sistemas .....................  p/st  
8471.50.00 - Unidades de processamento digitais, exceto as das 

subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no 
mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de 
unidades: de memória, de entrada e de saída .........................  p/st  

8471.60 - Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no 
mesmo corpo, unidades de memória:

8471.60.60 - - Teclados ......................................................................................  p/st  
8471.60.70  - - Outras ..........................................................................................  p/st  
8471.70  - Unidades de memória: 
8471.70.20  - - Unidades de memória centrais ....................................................  p/st  

- - Outras: 
- - - Unidades de memória, de discos: 

8471.70.30 - - - - Óticas, incluindo as magneto- óticas ........................................  p/st  
- - - - Outras: 
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8471.70.50 - - - - - Unidades de memória, de discos rígidos ...............................  p/st  
8471.70.70 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st  
8471.70.80  - - - Unidades de memória, de bandas .............................................  p/st  
8471.70.98  - - - Outras ........................................................................................  p/st  
8471.80.00 - Outras unidades de máquinas automáticas para 

processamento de dados ..........................................................  p/st 
8471.90.00 - Outras ...........................................................................................  p/st 

8472  Outras máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo, 
duplicadores hectográficos ou a estêncil, máquinas para 
imprimir endereços, distribuidores automáticos de papel-
moeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar 
moedas, afiadores mecânicos de lápis, perfuradores ou 
agrafadores): 

8472.10.00  - Duplicadores ................................................................................  p/st 
8472.30.00  - Máquinas para selecionar, dobrar, envelopar ou cintar 

correspondência, máquinas para abrir, fechar ou lacrar 
correspondência e máquinas para colar ou obliterar selos ...  p/st 

8472.90  - Outros:
8472.90.10  - - Máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas ...........  p/st 
8472.90.30 - - Máquinas automáticas de pagamento .........................................  p/st 
8472.90.70  - - Outros ..........................................................................................  -   

8473  Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), 
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados 
às máquinas ou aparelhos das posições 8469 a 8472:  

8473.10  - Partes e acessórios das máquinas da posição 8469:  
- - Montagens eletrónicas: 

8473.10.11 - - - Das máquinas da subposição 8469 11 00 .................................  - 
8473.10.19 - - - Outros ........................................................................................  - 
8473.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Partes e acessórios das máquinas da posição 8470:  
8473.21  - - Das calculadoras eletrónicas das subposições 8470.10, 

8470.21 ou 8470.29:  
8473.21.10  - - - Montagens eletrónicas ...............................................................  -  
8473.21.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8473.29  - - Outros: 
8473.29.10  - - - Montagens eletrónicas ...............................................................  -  
8473.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8473.30  - Partes e acessórios das máquinas da posição 8471: 
8473.30.20  - - Montagens eletrónicas .................................................................  -   
8473.30.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
8473.40  - Partes e acessórios das máquinas da posição 8472:

- - Montagens eletrónicas: 
8473.40.11 - - - Das máquinas da subposição 8472 90 30 .................................  - 
8473.40.18 - - - Outros ........................................................................................  -  
8473.40.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
8473.50 - Partes e acessórios que possam ser utilizados 

indiferentemente com as máquinas ou aparelhos de duas 
ou mais das posições 8469 a 8472: 

8473.50.20 - - Montagens eletrónicas .................................................................  -  
8473.50.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

8474  Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar, 
lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, 
minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluindo 
os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar 
combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento, 
gesso  ou outras matérias minerais em pó ou em pasta; 
máquinas para fazer moldes de areia para fundição: 
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8474.10.00  - Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar ou 
lavar .............................................................................................  -  

8474.20.00  - Máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar ......  -   
 - Máquinas e aparelhos para misturar ou amassar: 
8474.31.00  - - Betoneiras e aparelhos para amassar cimento ......................  -  
8474.32.00  - - Máquinas para misturar matérias minerais com betume ......  -  
8474.39.00  - - Outros ...................................................................................... -    
8474.80  - Outras máquinas e aparelhos:
8474.80.10 - - Máquinas para aglomerar ou moldar pastas cerâmicas..............  - 
8474.80.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
8474.90  - Partes: 
8474.90.10  - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço .................  -  
8474.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

8475  Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, 
elétricos ou eletrónicos, ou de lâmpadas de luz relâmpago 
(flash), que tenham invólucro de vidro; máquinas para 
fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras: 

8475.10.00  - Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, 
elétricos ou eletrónicos, ou de lâmpadas de luz  relâmpago 
(flash), que tenham invólucro de vidro ....................................  -  

- Máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das 
suas obras: 

8475.21.00 - - Máquinas para fabricação de fibras óticas e dos seus 
esboços .......................................................................................  - 

8475.29.00 - - Outras .........................................................................................  - 
8475.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8476  Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo, 
selos, cigarros, alimentos ou bebidas), incluindo as 
máquinas de trocar dinheiro:

- Máquinas automáticas de venda de bebidas: 
8476.21.00 - - Com dispositivo de aquecimento ou de refrigeração 

incorporado .................................................................................  p/st 
8476.29.00 - - Outras .........................................................................................  p/st 

- Outras máquinas: 
8476.81.00 - - Com dispositivo de aquecimento ou de refrigeração 

incorporado ................................................................................. p/st
8476.89.00 - - Outras .........................................................................................  p/st 
8476.90.00 - Partes ............................................................................................  - 

8477  Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos 
ou para fabricação de produtos dessas matérias, não 
especificados nem compreendidos noutras posições deste 
Capítulo:  

8477.10.00 - Máquinas de moldar por injeção ............................................  p/st   
8477.20.00  - Extrusoras ....................................................................................  p/st  
8477.30.00  - Máquinas de moldar por insuflação ..........................................  p/st  
8477.40.00  - Máquinas de moldar a vácuo e outras máquinas de 

termoformar ................................................................................  p/st  
- Outras máquinas e aparelhos para moldar ou dar forma: 

8477.51.00  - - Para moldar ou recauchutar pneumáticos ou para moldar 
ou dar forma a câmaras de ar...................................................  p/st  

8477.59  - - Outros:  
8477.59.10  - - - Prensas ......................................................................................  p/st  
8477.59.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8477.80  - Outras máquinas e aparelhos:
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  - - Máquinas para fabricação de produtos esponjosos ou 
alveolares: 

8477.80.11 - - - Máquinas para transformação de resinas reativas ....................  p/st  
8477.80.19 - - - Outras ........................................................................................  p/st  

- - Outras: 
8477.80.91 - - - Máquinas para fragmentar .........................................................  p/st   
8477.80.93 - - - Misturadores, malaxadores e agitadores ...................................  p/st  
8477.80.95 - - - Máquinas de cortar e máquinas de fender ................................  p/st  
8477.80.99 - - - Outras ........................................................................................  - 
8477.90  - Partes: 
8477.90.10  - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço .................  -  
8477.90.80  - - Outras ..........................................................................................  -  

8478  Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, 
não especificados nem compreendidos noutras posições 
deste Capítulo: 

8478.10.00  - Máquinas e aparelhos .................................................................  -  
8478.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8479  Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não 
especificados nem compreendidos noutras posições deste 
Capítulo: 

8479.10.00  - Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil 
ou trabalhos semelhantes .........................................................  -  

8479.20.00  - Máquinas e aparelhos para extração ou preparação de 
óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras 
animais ........................................................................................  -  

8479.30  - Prensas para fabricação de painéis de partículas, de fibras 
de madeira ou de outras matérias lenhosas, e outras 
máquinas e aparelhos para tratamento de madeira ou de 
cortiça: 

8479.30.10  - - Prensas ........................................................................................  -  
8479.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8479.40.00  - Máquinas para fabricação de cordas ou cabos .......................  p/st 
8479.50.00 - Robots industriais, não especificados nem compreendidos 

noutras posições ........................................................................  - 
8479.60.00 - Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar ................  - 

- Pontes de embarque para passageiros: 
8479.71.00 - - Dos tipos utilizados em aeroportos ..............................................  -  
8479.79.00 - - Outras ..........................................................................................  -  

- Outras máquinas e aparelhos: 
8479.81.00  - - Para tratamento de metais, incluindo as bobinadoras para 

enrolamentos elétricos ..............................................................  -  
8479.82.00  - - Para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, peneirar, 

homogeneizar, emulsionar ou agitar ........................................  -  
8479.89  - - Outros: 
8479.89.30  - - - Sustentação móvel hidráulica para minas .................................  -  
8479.89.60  - - - Sistemas denominados de "lubrificação centralizada" ..............  -  
8479.89.97 - - - Outros ........................................................................................  -    
8479.90 - Partes: 
8479.90.20  - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço .................  -    
8479.90.80  - - Outras ..........................................................................................  -    

8480  Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos 
para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), 
carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou 
plásticos: 

8480.10.00  - Caixas de fundição ......................................................................  -  
8480.20.00  - Placas de fundo para moldes .....................................................  -  
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8480.30  - Modelos para moldes: 
8480.30.10  - - De madeira ..................................................................................  -  
8480.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

- Moldes para metais ou carbonetos metálicos: 
8480.41.00  - - Para moldagem por injeção ou por compressão ...................  -  
8480.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8480.50.00  - Moldes para vidro ........................................................................  -  
8480.60.00  - Moldes para matérias minerais ...............................................  -   

- Moldes para borracha ou plásticos: 
8480.71.00  - - Para moldagem por injeção ou por compressão ...................  -   
8480.79.00  - - Outros .........................................................................................  -  

8481  Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as 
termostáticas) e dispositivos semelhantes, para 
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros 
recipientes: 

8481.10  - Válvulas redutoras de pressão: 
8481.10.05  - - Combinadas com filtros ou lubrificadores ....................................  -  

- - Outras: 
8481.10.19  - - - De ferro fundido ou de aço ........................................................  -  
8481.10.99  - - - Outras ........................................................................................  -  
8481.20  - Válvulas para transmissões óleo- hidráulicas ou 

pneumáticas: 
8481.20.10  - - Válvulas para transmissões óleo- hidráulicas ..............................  -  
8481.20.90  - - Válvulas para transmissões pneumáticas ...................................  -  
8481.30  - Válvulas de retenção: 
8481.30.91  - - De ferro fundido ou de aço ..........................................................  -  
8481.30.99  - - Outras ..........................................................................................  -  
8481.40  - Válvulas de segurança ou de alívio:
8481.40.10  - - De ferro fundido ou de aço ..........................................................  -  
8481.40.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8481.80  - Outros dispositivos: 

- - Torneiras e válvulas, sanitárias: 
8481.80.11  - - - Misturadoras ..............................................................................  -  
8481.80.19  - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Torneiras e válvulas para radiadores de aquecimento central:  
8481.80.31  - - - Torneiras termostáticas .............................................................  -  
8481.80.39  - - - Outras ........................................................................................  -  
8481.80.40  - - Válvulas para pneumáticos e câmaras de ar .............................  -  

- - Outros:  
- - - Válvulas de regulação:  

8481.80.51  - - - - De temperatura ........................................................................  -  
8481.80.59  - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - - Outros:  
- - - - Torneiras e válvulas de passagem direta:  

8481.80.61  - - - - - De ferro fundido ......................................................................  -  
8481.80.63  - - - - - De aço ....................................................................................  -  
8481.80.69  - - - - - Outras .....................................................................................  -  

- - - - Torneiras de válvula: 
8481.80.71  - - - - - De ferro fundido ......................................................................  -  
8481.80.73  - - - - - De aço ....................................................................................  -  
8481.80.79  - - - - - Outras .....................................................................................  -  
8481.80.81  - - - - Torneiras de giratório esférico, cónico ou cilíndrico .................  -  
8481.80.85  - - - - Torneiras de borboleta .............................................................  -  
8481.80.87  - - - - Torneiras de menbrana ............................................................  -  
8481.80.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  
8481.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8482  Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas: 

8482.10  - Rolamentos de esferas:  
8482.10.10  - - Com maior diâmetro exterior não superior a 30 mm ...................  -  
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8482.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8482.20.00  - Rolamentos de roletes cónicos, incluindo os conjuntos 

constituídos por cones e roletes cónicos ................................  -  
8482.30.00  - Rolamentos de roletes em forma de tonel ................................  -  
8482.40.00  - Rolamentos de agulhas ..............................................................  -  
8482.50.00  - Rolamentos de roletes cilíndricos .............................................  -  
8482.80.00  - Outros, incluindo os rolamentos combinados .........................  -  

- Partes: 
8482.91  - - Esferas, roletes e agulhas: 
8482.91.10  - - - Roletes cónicos ..........................................................................  -  
8482.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8482.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8483  Veios de transmissão (incluindo as árvores de cames e 
cambotas) e manivelas; chumaceiras (mancais) e “bronzes”; 
engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de 
roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e 
variadores de velocidade, incluindo os conversores binários; 
volantes e polias, incluindo as polias para cadernais; 
embraiagens e dispositivos de acoplamento, incluindo as 
juntas de articulação: 

8483.10  - Veios de transmissão (incluindo as árvores de cames e 
cambotas) e manivelas: 

- - Manivelas e cambotas: 
8483.10.21 - - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço ...............  -   
8483.10.25  - - - De aço forjado ............................................................................  -   
8483.10.29  - - - Outras ........................................................................................  -   
8483.10.50 - - Veios articulados..........................................................................  -  
8483.10.95 - - Outros ..........................................................................................  -  
8483.20.00  - Chumaceiras (mancais) com rolamentos incorporados .........  -  
8483.30  - Chumaceiras (mancais) sem rolamentos; “bronzes”: 

- - Chumaceiras (mancais): 
8483.30.32  - - - Para rolamentos de qualquer tipo ..............................................  -   
8483.30.38 - - - Outras ........................................................................................  -   
8483.30.80  - - “ Bronzes” .....................................................................................  -   
8483.40  - Engrenagens e rodas de fricção, exceto rodas dentadas 

simples e outros órgãos elementares de transmissão 
apresentados separadamente; eixos de esferas ou de 
roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão 
e variadores de velocidade, incluindo os conversores 
binários: 

- - Engrenagens: 
8483.40.21 - - - Cilíndricas ..................................................................................  -  
8483.40.23 - - - Cónicas e cilíndrocónicas ..........................................................  -  
8483.40.25 - - - De parafuso sem fim ..................................................................  -  
8483.40.29 - - - Outros ........................................................................................  -  
8483.40.30 - - Eixos de esferas ou de roletes ....................................................  -  

- - Redutores, multiplicadores e variadores de velocidade: 
8483.40.51 - - - Redutores, multiplicadores e caixas de transmissão de 

velocidade ..................................................................................  -  
8483.40.59 - - - Outros ........................................................................................  -  
8483.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -   
8483.50 - Volantes e polias, incluindo as polias para cadernais: 
8483.50.20  - - Vazados ou moldados, de ferro fundido, ferro ou aço .................  -   
8483.50.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
8483.60  - Embraiagens e dispositivos de acoplamento, incluindo as 

juntas de articulação: 
8483.60.20  - - Vazados ou moldados, de ferro fundido, ferro ou aço .................  -   
8483.60.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
8483.90  - Rodas dentadas e outros órgãos elementares de 

transmissão apresentados separadamente; partes:
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8483.90.20  - - Partes de chumaceiras (mancais) para rolamentos de qualquer 
tipo ................................................................................................  -   

- - Outras: 
8483.90.81  - - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço ...............  -   
8483.90.89 - - - Outras ........................................................................................  -   

8484  Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de 
composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes 
ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas: 

8484.10.00  - Juntas metaloplásticas ...............................................................  -  
8484.20.00 - Juntas de vedação mecânicas ...................................................  - 
8484.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8486  Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou 
principalmente na fabricação de “esferas” (boules) ou de 
bolachas (wafers), de dispositivos semicondutores, de 
circuitos integrados eletrónicos ou de dispositivos de 
visualização de ecrã plano; máquinas e aparelhos 
especificados na Nota 9 C) do presente Capítulo; partes e 
acessórios: 

8486.10.00  - Máquinas e aparelhos para a fabricação de “esferas” 
(boules) ou bolachas (wafers) ...................................................  -  

8486.20  - Máquinas e aparelhos para a fabricação de dispositivos 
semicondutores ou de circuitos integrados eletrónicos:

8486.20.10  - - Máquinas-ferramentas que operem por ultrassom .....................  p/st  
8486.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8486.30  - Máquinas e aparelhos para a fabricação de dispositivos de 

visualização de ecrã plano:
8486.30.10  - - Aparelhos de deposição química em fase de vapor em 

substratos de dispositivos de cristais líquidos (LCD) ...................  -  
8486.30.30  - - Aparelhos para a gravação a seco de traçados em substratos 

de dispositivos de cristais líquidos (LCD) .....................................  -  
8486.30.50  - - Aparelhos de deposição física por pulverização catódica em 

substratos de dispositivos de cristais líquidos (LCD) ...................  -  
8486.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8486.40.00  - Máquinas e aparelhos especificados na Nota 9 C) do 

presente Capítulo .......................................................................  -  
8486.90  - Partes e acessórios:
8486.90.10  - - Porta-ferramentas e fieiras de abertura automática, porta-

peças ............................................................................................  -  
- - Outros: 

8486.90.20  - - - Partes de centrifugadores destinados a revestir substratos de 
dispositivos de cristais líquidos (LCD) com resinas 
fotossensíveis ............................................................................  -  

8486.90.30  - - - Partes de máquinas de rebarbar para limpeza dos fios 
metálicos dos dispositivos de semicondutores antes do 
processo de eletrodeposição .....................................................  -  

8486.90.40  - - - Partes de aparelhos de deposição física por pulverização 
catódica em substratos de dispositivos de cristais líquidos 
(LCD) ..........................................................................................  -  

8486.90.50  - - - Partes e acessórios de dispositivos para gravação a seco de 
traçados em substratos de dispositivos de cristais líquidos 
(LCD) ..........................................................................................  -  

8486.90.60  - - - Partes e acessórios de aparelhos de deposição química em 
fase de vapor em substratos de dispositivos de cristais 
líquidos (LCD) ............................................................................  -  

8486.90.70  - - - Partes e acessórios de máquinas-ferramentas que operem 
por ultrassom .............................................................................  -  

8486.90.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
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8487  Partes de máquinas ou de aparelhos, não especificadas nem 
compreendidas noutras posições do presente Capítulo, que 
não contenham conexões elétricas, partes isoladas 
eletricamente, bobinas, contactos nem quaisquer outros 
elementos com características elétricas: 

8487.10  - Hélices para embarcações e suas pás:  
8487.10.10  - - De bronze ....................................................................................  p/st  
8487.10.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st  
8487.90  - Outras:
8487.90.40  - - De ferro fundido ...........................................................................  -    

- - De ferro ou de aço: 
8487.90.51  - - - De aço vazado ou moldado .......................................................  -   
8487.90.57  - - - De ferro ou aço, forjado ou estampado .....................................  -     
8487.90.59  - - - Outras ........................................................................................  -   
8487.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -   
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CAPÍTULO 85 

MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS DE 
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE  SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE  REPRODUÇÃO 
                       DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas 

1. Este Capítulo não compreende: 

 a)  os cobertores, travesseiros, abafos para os pés e artigos semelhantes, aquecidos eletricamente; o 
vestuário, calçado, protetores de orelhas e outros artigos de uso pessoal, aquecidos eletricamente;  

 b)  as obras de vidro da posição 7011;  

 c) as máquinas e aparelhos da posição 8486; 

 d) os aspiradores do tipo utilizado em medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (posição 9018);   

 e)  os móveis aquecidos eletricamente, do Capítulo 94. 

2.  Os artefactos suscetíveis de serem classificados simultaneamente nas posições 8501 a 8504 e nas 
posições 8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, classificam- se nas cinco últimas posições. 

 Todavia, os retificadores de vapor de mercúrio de cuba metálica classificam- se na posição 8504. 

3. A posição 8509 compreende, desde que se trate de aparelhos eletromecânicos dos tipos empregados 
normalmente em uso doméstico: 

 a)  as enceradoras de pavimentos, os trituradores (moedores) e misturadores de alimentos,  
espremedores  de  frutas  ou de produtos hortícolas, de qualquer peso;  

 b)  os  outros  aparelhos   com   peso   máximo  de 20 kg,  excluindo  os ventiladores  e  exaustores   
para   extração   ou  reciclagem,  com ventilador incorporado, mesmo filtrantes (posição 8414), os 
secadores centrífugos  de  roupa (posição 8421),  as  máquinas  de  lavar louça (posição 8422),  
as  máquinas   de   lavar  roupa (posição 8450),  as máquinas de passar (posições 8420 ou 8451,  
conforme  se trate ou não de calandras),  as  máquinas  de  costura (posição 8452), as tesouras 
elétricas (posição 8467) e os aparelhos eletrotérmicos (posição 8516).  

4. Na aceção da posição 8523:  

 a) entende-se por “dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores” 
(por exemplo, “cartões de memória flash” ou “cartões de memória eletrónica flash”), os 
dispositivos de armazenamento que tenham uma ficha de conexão, que comportem no mesmo 
invólucro uma ou mais memórias flash (por exemplo, “flash E

2
PROM”) na forma de circuitos 

integrados, montados numa placa de circuitos impressos. Podem comportar um controlador que se 
apresenta com a forma de circuito integrado e elementos discretos passivos, tais como os 
condensadores e as resistências; 

 b) entende-se por “cartões inteligentes” os cartões que comportem, embebidos na massa, um ou 
mais circuitos integrados eletrónicos (um microprocessador, uma memória de acesso aleatório 
(RAM) ou uma memória somente de leitura (ROM)), em forma de chips. Estes cartões podem 
apresentar-se munidos de contactos, de uma pista (tarja) magnética ou de uma antena embebida 
mas que não contenham outros elementos de circuito ativos ou passivos.  
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5. Consideram- se “circuitos impressos”, na aceção da posição 8534, os circuitos obtidos dispondo- se 
sobre um suporte isolante, por qualquer processo de impressão (incrustação, depósito eletrolítico, 
gravação por ácidos, principalmente) ou pela tecnologia dos circuitos denominados “de camada”, 
elementos condutores, contactos ou outros componentes impressos (por exemplo, indutâncias, 
resistências, condensadores) sós ou combinados entre si segundo um esquema pré-estabelecido, 
com exclusão de qualquer elemento que possa produzir, retificar, modular ou amplificar um sinal 
elétrico (por exemplo, elementos semicondutores). 

 A expressão “circuitos impressos” não compreende os circuitos combinados com elementos 
diferentes dos obtidos no decurso do processo de impressão nem as resistências, condensadores ou 
indutâncias, discretos. Todavia, os circuitos impressos podem estar providos de elementos de 
conexão não impressos.  

 Os circuitos de camada (fina ou espessa) que possuam elementos ativos e passivos obtidos no 
decurso do mesmo processo tecnológico, classificam- se na posição 8542. 

6. Na aceção da posição 8536, entende-se por “conectores, para fibras óticas, feixes ou cabos de fibras 
óticas” os conectores que apenas servem para alinhar mecanicamente as fibras óticas extremidade a 
extremidade num sistema digital por linha. Não têm qualquer outra função, tal como a amplificação, 
regeneração ou modificação de um sinal.  

7. A posição 8537 não compreende os dispositivos sem fios de raios infravermelhos para comando à 
distância dos aparelhos recetores de televisão e de outros aparelhos elétricos (posição 8543).  

8. Na aceção das posições 8541 e 8542, consideram- se: 

 a) “Díodos, transístores e dispositivos semicondutores semelhantes”, os dispositivos dessa natureza 
cujo funcionamento se baseie na variação da resistividade sob a influência de um campo elétrico;  

 b) Circuitos integrados: 

  1)  os circuitos integrados monolíticos em que os elementos do circuito (díodos, transístores, 
resistências, condensadores, indutâncias etc.) são criados essencialmente na massa e à 
superfície de um material semicondutor (por exemplo, silício impurificado (dopado), arsenieto 
de gálio, silício-germânio, fosforeto de índio), formando um todo indissociável;  

  2)  os circuitos integrados híbridos que reunam de maneira praticamente indissociável, por 
interconexões ou cabos de ligação, sobre um mesmo substracto isolante (vidro, cerâmica, etc.) 
elementos passivos (resistências, condensadores, indutâncias, etc.) obtidos pela tecnologia dos 
circuitos de camada fina ou espessa e elementos ativos (díodos, transístores, circuitos 
integrados monolíticos, etc.), obtidos pela tecnologia dos semicondutores. Estes circuitos 
podem incluir também componentes discretos;  

  3)  os circuitos integrados de múltiplos chips, constituídos por dois ou mais circuitos integrados 
monolíticos interconectados combinados de maneira praticamente indissociável, dispostos ou 
não sobre um ou mais substratos isolantes, mesmo com elementos de conexão, mas sem 
outros elementos de circuito ativos ou passivos. Na classificação dos artefactos definidos na 
presente Nota, as posições 8541 e 8542 têm prioridade sobre qualquer outra posição da 
Nomenclatura, exceto a posição 8523, suscetível de os incluir, em particular, em razão de sua 
função.  

9. Na aceção da posição 8548, consideram-se “pilhas, baterias de pilhas e acumuladores, elétricos, 
inservíveis”, aqueles que estejam inutilizados como tais, em consequência de quebra, corte, desgaste 
ou outros motivos, ou que não sejam suscetíveis de serem recarregados.   
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Nota de subposição 

1. A subposição 8527 12 compreende apenas os rádio-leitores de cassetes com amplificador 
incorporado, sem altifalante (alto-falante) incorporado, podendo funcionar sem fonte externa de 
energia elétrica, e cujas dimensões não excedem 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Notas complementares

1. As subposições 8519 20 10,  8519 30 00 e 8519 89 11 não compreendem os aparelhos de 
reprodução de som com sistema de leitura por raio laser.   

2. A Nota de subposição 1 aplica-se, mutatis mutandis, às subposições 8519 81 15 e 8519 81 65.   

3. Na aceção das subposições 8528 71 15 e 8528 71 91 o termo “modem” abrange dispositivos ou 
equipamentos que modulam e desmodulam os sinais de entrada e de saída, como os modems V.90-
ou os modems por cabo e outros dispositivos que utilizam tecnologias afins para acesso à Internet, 
tais como WLAN, RDIS e Ethernet. A extensão do acesso à Internet pode ser limitada por parte do 
prestador de serviços. 

  
 Os aparelhos das referidas subposições têm de permitir um processo de comunicação nos dois 

sentidos, ou um fluxo de informações nos dois sentidos, para efeitos do fornecimento de um 
intercâmbio de informação interativo.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

8501  Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 
eletrogéneos: 

8501.10  - Motores de potência não superior a 37,5 W:
8501.10.10  - - Motores síncronos de potência não superior a 18 W ..................  p/st 

- - Outros: 
8501.10.91  - - - Motores universais .....................................................................  p/st 
8501.10.93  - - - Motores de corrente alternada ...................................................  p/st 
8501.10.99  - - - Motores de corrente contínua ....................................................  p/st 
8501.20.00  - Motores universais de potência superior a 37,5 W ..................  p/st   

- Outros motores de corrente contínua; geradores de corrente 
contínua: 

8501.31.00  - - De potência não superior a 750 W ...........................................  p/st  
8501.32.00  - - De potência superior a 750 W, mas não superior a 75 KW ...  p/st  
8501.33.00  - - De potência superior a 75 KW, mas não superior a 375 KW .  p/st  
8501.34.00  - - De potência superior a 375 KW ................................................  p/st  
8501.40  - Outros motores de corrente alternada, monofásicos:
8501.40.20  - - De potência não superior a 750 W ..............................................  p/st  
8501.40.80  - - De potência superior a 750 W .....................................................  p/st  

- Outros motores de corrente alternada, polifásicos: 
8501.51.00  - - De potência não superior a 750 W ...........................................  p/st  
8501.52  - - De potência superior a 750 W, mas não superior a 75 KW:
8501.52.20  - - - De potência superior a 750 W, mas não superior a 7,5 KW .....  p/st  
8501.52.30  - - - De potência superior a 7,5KW, mas não superior a 37 KW ......  p/st  
8501.52.90  - - - De potência superior a 37 KW, mas não superior a 75 KW ......  p/st  
8501.53  - - De potência superior a 75 KW: 
8501.53.50  - - - Motores de tração ......................................................................  p/st 

- - - De potência: 
8501.53.81  - - - - Superior a 75 KW, mas não superior a 375 KW ......................  p/st  
8501.53.94  - - - - superior a 375 KW, mas não superior a 750 KW ....................  p/st  
8501.53.99  - - - - Superior a 750 KW ...................................................................  p/st 
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 - Geradores de corrente alternada (alternadores): 
8501.61  - - De potência não superior a 75 KVA: 
8501.61.20  - - - De potência não superior a 7,5 KVA ..........................................  p/st  
8501.61.80  - - - De potência superior a 7,5 KVA, mas não superior a 75 KVA ...  p/st  
8501.62.00  - - De potência superior a 75 KVA, mas não superior a 375 

KVA ............................................................................................  p/st  
8501.63.00  - - De potência superior a 375 KVA, mas não superior a 750 

KVA ............................................................................................  p/st  
8501.64.00  - - De potência superior a 750 KVA ...............................................  p/st 

8502  Grupos eletrogéneos e conversores rotativos, elétricos:

- Grupos eletrogéneos de motor de pistão de ignição por 
compressão (motores diesel ou semidiesel): 

8502.11  - - De potência não superior a 75 KVA: 
8502.11.20  - - - De potência não superior a 7,5 KVA ..........................................  p/st  
8502.11.80  - - - De potência superior a 7,5 KVA, mas não superior a 75 KVA ...  p/st  
8502.12.00  - - De potência superior a 75 KVA, mas não superior a 375 

KVA ............................................................................................  p/st  
8502.13  - - De potência superior a 375 KVA:
8502.13.20  - - - De potência superior a 375 KVA, mas não superior a 750 KVA  p/st  
8502.13.40 - - - De potência superior a 750 KVA, mas não superior a 2000 

KVA ............................................................................................  p/st  
8502.13.80  - - - De potência superior a 2000 KVA ..............................................  p/st  
8502.20  - Grupos eletrogéneos de motor de pistão de ignição por 

faísca (motor de explosão): 
8502.20.20  - - De potência não superior a 7,5 KVA............................................  p/st  
8502.20.40 - - De potência superior a 7,5 KVA, mas não superior a 375 KVA ..  p/st  
8502.20.60 - - De potência superior a 375 KVA, mas não superior a 750 KVA .  p/st  
8502.20.80  - - De potência superior a 750 KVA..................................................  p/st  

- Outros grupos eletrogéneos: 
8502.31.00  - - De energia eólica .......................................................................  p/st  
8502.39 - - Outros:
8502.39.20  - - - Turbogeradores .........................................................................  p/st  
8502.39.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8502.40.00  - Conversores rotativos elétricos ................................................  p/st  

8503.00  Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502: 

8503.00.10  - Aros antimagneticos ......................................................................  -  
- Outras: 

8503.00.91  - - Vazadas ou moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço .................  -  
8503.00.99  - - Outras ..........................................................................................  -  

8504  Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos 
(por exemplo, retificadores), bobinas de reactância e de 
autoindução: 

8504.10  - Balastros para lâmpadas ou tubos de descarga: 
8504.10.20  - - Bobinas de reactância, mesmo as de condensador acoplado ....  p/st   

8504.10.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st    

 - Transformadores de dielétrico líquido: 
8504.21.00  - - De potência não superior a 650 KVA .......................................  p/st  
8504.22  - - De potência superior a 650 KVA, mas não superior a 10 000 

KVA:
8504.22.10  - - - De potência  superior  a 650 KVA, mas não superior a 1 600 

KVA ............................................................................................  p/st  
8504.22.90  - - - De potência superior a 1 600 KVA, mas não superior a 10000 

KVA ............................................................................................  p/st  
8504.23.00  - - De potência superior a 10 000 KVA ..........................................  p/st  

- Outros transformadores: 
8504.31  - - De potência não superior a 1 KVA: 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 2014 85/5

 - - - Transformadores de medida: 
8504.31.21  - - - - Para medir tensões ..................................................................  p/st   

8504.31.29  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8504.31.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8504.32.00  - - De potência superior a 1 kVA, mas não superior a 16 kVA ...  p/st  
8504.33.00  - - De potência superior a 16 kVA, mas não superior a 500 kVA  p/st  
8504.34.00  - - De potência superior a 500 kVA ...............................................  p/st  
8504.40  - Conversores estáticos:
8504.40.30 - - Do tipo utilizado em aparelhos de telecomunicações, máquinas 

automáticas para processamento de dados e suas unidades ...  p/st   

 - - Outros: 
8504.40.55  - - - Carregadores de acumuladores ................................................  p/st   

 - - - Outros: 
8504.40.82  - - - - Retificadores ............................................................................  -   
 - - - - Inversores: 
8504.40.84  - - - - - De potência não superior a 7,5 kVA .......................................  -   
8504.40.88  - - - - - De potência superior a 7,5 kVA ..............................................  -   
8504.40.90  - - - - Outros .......................................................................................  -   
8504.50  - Outras bobinas de reactância e de autoindução:
8504.50.20 - - Do tipo utilizado em aparelhos de telecomunicações e em 

fontes de alimentação de máquinas automáticas para 
processamentos de dados e suas unidades ..............................  -  

8504.50.95  - - Outras ..........................................................................................  -   
8504.90  - Partes: 

- - De  transformadores,  bobinas  de  reactância  e de 
autoindução: 

8504.90.05 - - - Montagens eletrónicas para produtos da subposição 8504 50 
20 ...............................................................................................  -  

- - - Outras: 
8504.90.11  - - - - Núcleos de ferrite .....................................................................  -  
8504.90.18  - - - - Outras .......................................................................................  -  

- - De conversores estáticos: 
8504.90.91 - - - Montagens eletrónicas para produtos da subposição 8504 40 

30  ..............................................................................................  -  
8504.90.99 - - - Outras ........................................................................................  - 

8505  Eletroímanes; ímanes permanentes e artefactos destinados a 
tornarem- se ímanes permanentes após magnetização; 
placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou 
eletromagnéticos, de fixação; acoplamentos, embraiagens, 
variadores de velocidade e travões eletromagnéticos; 
cabeças de elevação eletromagnéticas: 

- Ímanes permanentes e artefactos destinados a tornarem- se 
ímanes permanentes após magnetização: 

8505.11.00  - - De metal ......................................................................................  -  
8505.19  - - Outros:
8505.19.10  - - - Ímanes permanentes de ferrite aglomerada ..............................  -  
8505.19.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8505.20.00  - Acoplamentos, embraiagens, variadores de velocidade e 

travões, eletromagnéticos .........................................................  -  
8505.90  - Outros, incluindo as partes ........................................................  -  
8505.90.20  - - Eletroímanes; placas, mandris e dispositivos semelhantes, 

magnéticos ou eletromagnéticos, de fixação .............................  -  
8505.90.50  - - Cabeças de elevação eletromagnéticas ......................................  -   
8505.90.90  - - Partes...........................................................................................  -  

8506  Pilhas e baterias de pilhas, elétricas: 

8506.10  - De dióxido de manganês: 
- - Alcalinas: 

8506.10.11  - - - Pilhas cilíndricas ........................................................................  p/st 
8506.10.18  - - - Outras ........................................................................................  p/st   
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 - - Outras: 
8506.10.91  - - - Pilhas cilíndricas ........................................................................  p/st 
8506.10.98  - - - Outras ........................................................................................  p/st   
8506.30.00 - De óxido de mercúrio ..................................................................  p/st   
8506.40.00  - De óxido de prata .....................................................................  p/st   
8506.50  - De lítio: 
8506.50.10  - - Pilhas cilíndricas ..........................................................................  p/st 
8506.50.30  - - Pilhas de botão ............................................................................  p/st 
8506.50.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8506.60.00 - De ar-zinco ................................................................................  p/st   
8506.80  - Outras pilhas e baterias de pilhas:
8506.80.05  - - Baterias secas de zinco/carbono, de tensão igual ou superior a 

5,5 V, mas não superior a 6,5 V .................................................  p/st 
8506.80.80 - - Outras ..........................................................................................  p/st   
8506.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8507  Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de 
forma quadrada ou retangular: 

8507.10  - De chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores 
de pistão:

8507.10.20  - - Que funcionem com eletrólito líquido ..........................................  p/st  
8507.10.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8507.20  - Outros acumuladores de chumbo:
8507.20.20  - - Que funcionem com eletrólito líquido ..........................................  ce/el  
8507.20.80  - - Outros ..........................................................................................  ce/el  
8507.30  - De níquel- cádmio:
8507.30.20  - - Hermeticamente fechados ...........................................................  p/st  
8507.30.80 - - Outros ..........................................................................................  ce/el  
8507.40.00  - De níquel- ferro ............................................................................  p/st  
8507.50.00  - De níquel- hidreto metálico .........................................................  p/st  
8507.60.00  - De ião de lítio ...............................................................................  p/st  
8507.80.00  - Outros acumuladores .................................................................  p/st  
8507.90  - Partes: 
8507.90.30  - - Separadores ................................................................................  -   
8507.90.80  - - Outras ..........................................................................................  -   

8508  Aspiradores: 

- Com motor elétrico incorporado: 
8508.11.00  - - De potência não superior a 1 500 W e cujo volume do 

reservatório não exceda 20 l ...................................................  p/st  
8508.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  
8508.60.00  - Outros aspiradores .....................................................................  p/st  
8508.70.00  - Partes ............................................................................................  -  

8509  Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, 
de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 85.08: 

8509.40.00  - Trituradores (moedores) e misturadores de alimentos; 
espremedores de frutas ou de produtos hortícolas ...............  p/st 

8509.80.00  - Outros aparelhos .........................................................................  -  
8509.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8510  Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o 
cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, com motor 
elétrico incorporado: 

8510.10.00  - Aparelhos ou máquinas de barbear ..........................................  p/st 
8510.20.00  - Máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar ............................  p/st 
8510.30.00 - Aparelhos ou máquinas de depilar ............................................  p/st 
8510.90.00  - Partes ............................................................................................  -  
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8511  Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque 
para motores de ignição por faísca ou por compressão (por 
exemplo, magnetos, dínamos- magnetos, bobinas de ignição, 
velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); 
geradores (por exemplo, dínamos e alternadores) e 
conjuntores- disjuntores utilizados com estes motores: 

8511.10.00  - Velas de ignição ..........................................................................  -  
8511.20.00  - Magnetos;  dínamo- magnetos; volantes magnéticos .............  -  
8511.30.00  - Distribuidores; bobinas de ignição ...........................................  -  
8511.40.00  - Motores de arranque, mesmo funcionando como geradores  -  
8511.50.00  - Outros geradores ........................................................................  -  
8511.80.00  - Outros aparelhos e dispositivos ................................................  -  
8511.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8512  Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto 
os da posição 8539), limpadores de para- brisas, degeladores 
e desembaciadores (desembaçadores) elétricos, dos tipos 
utilizados em ciclos ou automóveis:

8512.10.00  - Aparelhos de iluminação ou de sinalização visual dos tipos 
utilizados em bicicletas..............................................................  -  

8512.20.00  - Outros aparelhos de iluminação ou de sinalização visual......  -  
8512.30 - Aparelhos de sinalização acústica: 
8512.30.10 - - Alarmes antirroubo dos tipos utilizados em veículos automóveis  p/st  
8512.30.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
8512.40.00  - Limpadores de para- brisas, degeladores e desemba-

ciadores (desembaçadores) ......................................................  -  
8512.90  - Partes:
8512.90.10 - - De aparelhos da subposição 8512 30 10 ....................................  -  
8512.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

8513  Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por 
meio da sua própria fonte de energia (por exemplo, de 
pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluindo os 
aparelhos de iluminação da posição 8512: 

8513.10.00  - Lanternas .....................................................................................  -  
8513.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8514  Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluindo os 
que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros 
aparelhos industriais ou de laboratório para tratamento 
térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas: 

8514.10  - Fornos de resistência (de aquecimento indireto): 
8514.10.10  - - Fornos para as indústrias de panificação, pastelaria ou de 

bolachas e biscoitos ...................................................................  p/st  
8514.10.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8514.20  - Fornos que funcionem por indução ou por perdas 

dielétricas:
8514.20.10  - - Que funcionem por indução .........................................................  p/st  
8514.20.80  - - Que funcionem por perdas dielétricas .........................................  p/st  
8514.30.00  - Outros fornos ...............................................................................  p/st  
8514.40.00  - Outros aparelhos para tratamento térmico de matérias por 

indução ou por perdas dielétricas ............................................  p/st  
8514.90.00 - Partes ............................................................................................  - 

8515  Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos 
(incluindo os a gás aquecido eletricamente), a laser ou 
outros feixes de luz ou de fotões, a ultras som, a feixes de 
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eletrões, a impulsos magnéticos ou a jato de plasma; 
máquinas e aparelhos elétricos para projeção a quente de 
metais ou de ceramais (cermets):

 - Máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca: 
8515.11.00  - - Ferros e pistolas ........................................................................  -  
8515.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência: 
8515.21.00  - - Inteira ou parcialmente automáticos .......................................  -  
8515.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Máquinas e aparelhos para soldar metais por arco ou jato de 

plasma: 
8515.31.00  - - Inteira ou parcialmente automáticos .......................................  -  
8515.39  - - Outros: 

- - - Manuais, de elétrodos revestidos, compreendendo os 
respetivos dispositivos de soldadura, e: 

8515.39.13  - - - - Um transformador ....................................................................  -   
8515.39.18  - - - - Um gerador ou um conversor rotativo ou um conversor 

estático ....................................................................................  -   
8515.39.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8515.80  - Outras máquinas e aparelhos: 
8515.80.10 - - Para tratamento de metais ..........................................................  p/st  
8515.80.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8515.90.00 - Partes ............................................................................................  -   

8516  Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão; 
aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo 
ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para 
arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, 
frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as 
mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos 
eletrotérmicos de uso doméstico; resistências de 
aquecimento, exceto as da posição 8545: 

8516.10  - Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão:
8516.10.11  - - Instantâneos ................................................................................  p/st 
8516.10.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st  

- Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou 
para usos semelhantes: 

8516.21.00  - - Radiadores de acumulação ......................................................  p/st 
8516.29  - - Outros:
8516.29.10  - - - Radiadores de circulação de líquidos ........................................  p/st 
8516.29.50  - - - Radiadores de convecção..........................................................  p/st 

- - - Outros: 
8516.29.91  - - - - Com ventilador incorporado .....................................................  p/st 
8516.29.99  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 

- Aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo ou para secar 
as mãos: 

8516.31.00  - - Secadores de cabelo .................................................................  p/st  
8516.32.00  - - Outros aparelhos para arranjos do cabelo .............................  -  
8516.33.00  - - Aparelhos para secar as mãos .................................................  p/st 
8516.40.00  - Ferros elétricos de passar ..........................................................  p/st  
8516.50.00  - Fornos de micro- ondas ..............................................................  p/st 
8516.60  - Outros fornos; fogões de cozinha, fogareiros (incluindo as 

chapas de cocção), grelhas e assadeiras:
8516.60.10  - - Fogões de cozinha .......................................................................  p/st 
8516.60.50 - - Fogareiros (incluindo as chapas de cocção) ...............................  p/st  
8516.60.70  - - Grelhas e assadeiras ...................................................................  p/st 
8516.60.80  - - Fornos de encastrar .....................................................................  p/st 
8516.60.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

- Outros aparelhos eletrotérmicos: 
8516.71.00  - - Aparelhos para preparação de café ou de chá .......................  p/st 
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8516.72.00  - - Torradeiras de pão ....................................................................  p/st 
8516.79  - - Outros: 
8516.79.20  - - - Fritadeiras ..................................................................................  p/st 
8516.79.70  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8516.80  - Resistências de aquecimento:
8516.80.20  - - Montadas num suporte de matéria isolante.................................  -   
8516.80.80  - - Outras ..........................................................................................  -   
8516.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8517  Aparelhos telefónicos, incluindo os telefones para redes 
celulares e para outras redes sem fio, outros aparelhos para 
emissão, transmissão ou receção de voz, imagens ou outros 
dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes 
por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou 
uma rede de área alargada (WAN)), exceto os aparelhos das 
posições 8443, 8525, 8527 ou 8528: 

- Aparelhos telefónicos, incluindo os telefones para redes 
celulares e para outras redes sem fio:

8517.11.00 - - Aparelhos telefónicos por fio com unidade auscultador-
microfone sem fio ....................................................................  p/st  

8517.12.00 - - Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio  p/st  
8517.18.00 - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros aparelhos para emissão, transmissão ou receção de voz, 
imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para 
comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma 
rede local (LAN) ou uma rede de área alargada (WAN)): 

8517.61.00 - - Estações-base ............................................................................  p/st  
8517.62.00 - - Aparelhos para receção, conversão, emissão e 

transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros 
dados, incluindo os aparelhos de comutação e 
encaminhamento ......................................................................  -  

8517.69 - - Outros:
8517.69.10 - - - Videofones .................................................................................  p/st  
8517.69.20 - - - Intercomunicadores ...................................................................  -  

- - - Aparelhos recetores para radiotelefonia ou radiotelegrafia: 
8517.69.31 - - - - Recetores portáteis de chamada, de alerta ou de pesquisa 

de pessoas ..............................................................................  p/st  
8517.69.39 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8517.69.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
8517.70 - Partes:

- - Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes 
reconhecíveis como de utilização conjunta com esses 
artefactos: 

8517.70.11 - - - Antenas para aparelhos para radiotelefonia ou radiotelegrafia .  -  
8517.70.15 - - - Antenas telescópicas e antenas de chicote para aparelhos 

portáteis ou para aparelhos a instalar em veículos automóveis  -  
8517.70.19 - - - Outras ........................................................................................  -  
8517.70.90 - - Outras ..........................................................................................  - 

8518  Microfones e seus suportes; altifalantes (alto-falantes), 
mesmo montados nos seus recetáculos; auscultadores e 
auriculares, mesmo combinados com um microfone, e 
conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um 
ou mais altifalantes (alto-falantes); amplificadores elétricos 
de audiofrequência; aparelhos elétricos de amplificação de 
som: 

8518.10  - Microfones e seus suportes: 
8518.10.30 - - Microfones com uma gama de frequências de 300 Hz a 3,4 

kHz, de diâmetro não superior a 10 mm e altura não superior 
a 3 mm, dos tipos utilizados em telecomunicações ...................  -  
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8518.10.95  - - Outros ..........................................................................................  -   
- Altifalantes (alto- falantes), mesmo montados nos seus 

recetáculos: 
8518.21.00  - - Altifalante (alto- falante) único montado no seu recetáculo ..  p/st   

8518.22.00  - - Altifalantes (alto- falantes) múltiplos montados no mesmo 
recetáculo .................................................................................  p/st   

8518.29  - - Outros:
8518.29.30 - - - Altifalantes (alto- falantes) com uma gama de frequências de 

300 Hz a 3,4 kHz, de diâmetro não superior a 50 mm, dos 
tipos utilizados em telecomunicações ........................................  p/st   

8518.29.95  - - - Outros ........................................................................................  p/st   

8518.30  - Auscultadores e auriculares, mesmo combinados com um 
microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um 
microfone e um ou mais altifalantes (alto-falantes):

8518.30.20  - - Unidades auscultador-microfone para aparelhos telefónicos por 
fio ...............................................................................................  -   

8518.30.95  - - Outros ..........................................................................................  -   
8518.40  - Amplificadores elétricos de audiofrequência:
8518.40.30  - - Utilizados em telefonia ou para medida .......................................  -  
8518.40.80 - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8518.50.00  - Aparelhos elétricos de amplificação de som ............................  p/st  
8518.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8519  Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de 
som; aparelhos de gravação e reprodução de som: 

8519.20  - Aparelhos que funcionem por introdução de moedas, 
papéis moeda, cartões de banco, fichas ou por outros 
meios de pagamento: 

8519.20.10  - - Gira-discos comandados por moeda ou ficha  ............................  p/st  
- - Outros: 

8519.20.91  - - - De sistema de leitura por raio laser  ..........................................  p/st  
8519.20.99  - - - Outros  .......................................................................................  p/st  
8519.30.00  - - Pratos de gira-discos  ...............................................................  p/st  
8519.50.00  - - Atendedores telefónicos  ..........................................................  p/st  

- Outros aparelhos: 
8519.81  - - Que utilizem um suporte magnético, ótico ou de 

semicondutor:
- - - Aparelhos de reprodução de som (incluindo os leitores de 

cassetes), que não incorporem dispositivo de gravação de 
som: 

8519.81.11  - - - - Máquinas de ditar  ....................................................................  p/st  
- - - - Outros aparelhos de reprodução de som: 

8519.81.15  - - - - - Leitores de cassetes de bolso ................................................  p/st  
- - - - - Outros leitores de cassetes: 

8519.81.21  - - - - - - De sistema de leitura analógica e digital ..............................  p/st  
8519.81.25  - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st  

- - - - - Outros: 
- - - - - - De sistema de leitura por raio laser: 

8519.81.31  - - - - - - - Do tipo utilizado em veículos automóveis, de discos de 
diâmetro não superior a 6,5 cm ..........................................  p/st  

8519.81.35  - - - - - - - Outros .................................................................................  p/st  
8519.81.45  - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st  

- - - Outros aparelhos: 
8519.81.51  - - - - Máquinas de ditar que só funcionem com fonte externa de 

energia .....................................................................................  p/st  
- - - - Outros aparelhos de gravação e de reprodução de som, de 

fitas magnéticas: 
- - - - - De cassetes: 
- - - - - - Com amplificador e com um ou vários altifalantes (alto-

falantes), incorporados: 
8519.81.55  - - - - - - - Que possam funcionar sem fonte externa de energia ........  p/st  
8519.81.61  - - - - - - - Outros .................................................................................  p/st  
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8519.81.65  - - - - - - Gravadores de bolso.............................................................  p/st  
8519.81.75  - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st  

- - - - - Outros: 
8519.81.81  - - - - - - Que utilizem bandas magnéticas em bobinas e permitam a 

gravação ou reprodução do som, quer a uma só 
velocidade de 19 cm/s, quer a várias velocidades, nas 
quais está somente incluindo a velocidade de 19 cm/s e 
velocidades inferiores ...........................................................  p/st  

8519.81.85  - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st  
8519.81.95  - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8519.89  - - Outros: 

- - - Aparelhos de reprodução de som, que não incorporem 
dispositivo de gravação de som: 

8519.89.11  - - - - Gira-discos, exceto os da subposição 8519 20  ......................  p/st  
8519.89.15  - - - - Máquinas de ditar  ....................................................................  p/st  
8519.89.19  - - - - Outros  ......................................................................................  p/st  
8519.89.90  - - - Outros  .......................................................................................  p/st  

8521  Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, 
mesmo incorporando um recetor de sinais videofónicos: 

8521.10  - De fita magnética:
8521.10.20  - - Que utilizem fitas de largura não superior a 1,3 cm e  

permitam, a gravação ou a reprodução com uma velocidade de 
passagem não superior a 50 mm por segundo ............................  p/st  

8521.10.95  - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8521.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 

8522  Partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou 
principalmente destinados aos aparelhos das posições 85.19 
a 85.21:

8522.10.00  - Fonocaptores ...............................................................................  -  
8522.90  - Outros:
8522.90.30  - - Agulhas ou pontas; diamantes, safiras e outras pedras 

preciosas ou semipreciosas e pedras sintéticas ou 
reconstituídas, montados ou não .................................................  -  

- - Outros: 
- - - Montagens eletrónicas: 

8522.90.41 - - - - De aparelhos da subposição 8519 50 00 .................................  -  
8522.90.49 - - - - Outros .......................................................................................  -  
8522.90.70  - - - Conjuntos com um compartimento para cassetes, de 

espessura total não superior a 53 mm, do tipo utilizado na 
fabricação de aparelhos de gravação e reprodução de som .....  -   

8522.90.80  - - - Outros ........................................................................................  -   

8523  Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados, não 
volátil, à base de semicondutores, “cartões inteligentes” e 
outros suportes para gravação de som ou para gravações 
semelhantes, mesmo gravados, incluindo as matrizes e 
moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os 
produtos do Capítulo 37: 

- Suportes magnéticos: 
8523.21.00 - - Cartões com pista (tarja) magnética ........................................  p/st  
8523.29  - - Outros: 

- - - Fitas magnéticas; discos magnéticos: 
8523.29.15 - - - - Não gravados ...........................................................................  p/st    

- - - - Outros: 
8523.29.31 - - - - - Para reprodução de fenómenos diferentes do som e da 

imagem ....................................................................................  p/st  
8523.29.33 - - - - - Para a reprodução de representações de instruções, dados, 

sons e imagens gravadas sob forma binária legível por 
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máquina e que possam ser manipuladas ou usadas 
interactivamente através de uma máquina automática para 
processamento de dados ........................................................  p/st  

8523.29.39 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st  
8523.29.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
 - Suportes óticos: 
8523.41 - - Não gravados: 
8523.41.10 - - - Discos para sistemas de leitura por raio laser com capacidade 

de gravação não superior a 900 megabytes, exceto apagáveis  p/st   
8523.41.30 - - - Discos para sistemas de leitura por raio laser com capacidade 

de gravação superior a 900 megabytes, mas não superior a 
18 gigabytes, exceto apagáveis  ................................................  p/st   

8523.41.90 - - - Outros ........................................................................................  -   
8523.49 - - Outros: 

- - - Discos para sistemas de leitura por raio laser: 
8523.49.25 - - - - Para reprodução de fenómenos diferentes do som e da 

imagem ....................................................................................  p/st  
- - - - Para reprodução apenas do som: 

8523.49.31 - - - - - De diâmetro não superior a 6,5 cm ........................................  p/st  
8523.49.39 - - - - - De diâmetro superior a 6,5 cm ...............................................  p/st   

- - - - Outros: 
8523.49.45 - - - - - Para a reprodução de representações de instruções, dados, 

sons e imagens gravadas sob forma binária legível por 
máquina e que possam ser manipuladas ou usadas 
interactivamente através de uma máquina automática para 
processamento de dados ........................................................  p/st   

- - - - - Outros: 
8523.49.51 - - - - - - Discos versáteis digitais (DVD) ............................................  p/st   
8523.49.59 - - - - - - Outros ...................................................................................  p/st   

- - - Outros: 
8523.49.91 - - - - Para reprodução de fenómenos diferentes do som e da 

imagem ....................................................................................  p/st   
8523.49.93 - - - - Para a reprodução de representações de instruções, dados, 

sons e imagens gravadas sob forma binária legível por 
máquina e que possam ser manipuladas ou usadas 
interactivamente através de uma máquina automática para 
processamento de dados  .......................................................  p/st   

8523.49.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st   
 - Suportes de semicondutor: 
8523.51  - - Dispositivos de armazenagem de dados, não volátil, à base 

de semicondutores: 
8523.51.10 - - - Não gravados .............................................................................  p/st  

- - - Outros: 
8523.51.91 - - - - Para reprodução de fenómenos diferentes do som e da 

imagem ....................................................................................  p/st  
8523.51.93 - - - - Para a reprodução de representações de instruções, dados, 

sons e imagens gravadas sob forma binária legível por 
máquina e que possam ser manipuladas ou usadas 
interactivamente através de uma máquina automática para 
processamento de dados ........................................................  p/st  

8523.51.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8523.52  - - ”Cartões inteligentes”: 
8523.52.10 - - - Com dois ou mais circuitos integrados eletrónicos ....................  p/st  
8523.52.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8523.59  - - Outros: 
8523.59.10 - - - Não gravados .............................................................................  p/st  

- - - Outros: 
8523.59.91 - - - - Para reprodução de fenómenos diferentes do som e da 

imagem ....................................................................................  p/st  
8523.59.93 - - - - Para a reprodução de representações de instruções, dados, 

sons e imagens gravadas sob forma binária legível por 
máquina e que possam ser manipuladas ou usadas 
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interactivamente através de uma máquina automática para 
processamento de dados ........................................................  p/st  

8523.59.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8523.80  - Outros: 
8523.80.10 - - Não gravados...............................................................................  -  

- - Outros: 
8523.80.91 - - - Para reprodução de fenómenos diferentes do som e da 

imagem ......................................................................................  -  
8523.80.93 - - - Para a reprodução de representações de instruções, dados, 

sons e imagens gravadas sob forma binária legível por 
máquina e que possam ser manipuladas ou usadas 
interactivamente através de uma máquina automática para 
processamento de dados ...........................................................  -  

8523.80.99 - - - Outros ........................................................................................  -  

8525  Aparelhos emissores (transmissores) para radiodifusão ou 
televisão, mesmo que incorporem um aparelho recetor ou 
um aparelho de gravação ou de reprodução de som; 
câmaras de televisão, câmaras fotográficas digitais e 
câmaras de vídeo: 

8525.50.00  - Aparelhos emissores (transmissores) ......................................  p/st  
8525.60.00 - Aparelhos emissores (transmissores) que incorporem um 

aparelho recetor ..........................................................................  p/st  
8525.80  - Câmaras de televisão, câmaras fotográficas digitais e 

câmaras de vídeo: 
- - Câmaras de televisão: 

8525.80.11  - - - Que contenham pelo menos 3 tubos de tomada de vistas ........  p/st  
8525.80.19 - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8525.80.30  - - Câmaras fotográficas digitais ......................................................  p/st  

- - Câmaras de vídeo: 
8525.80.91 - - - Que permitam unicamente o registo de som e de imagens 

obtidos pela câmara de televisão ...............................................  p/st  
8525.80.99  - - - Outros ........................................................................................  p/st  

8526  Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), 
aparelhos de radionavegação e aparelhos de 
radiotelecomando: 

8526.10.00  - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar) ....  -  
- Outros: 

8526.91  - - Aparelhos de radionavegação: 
8526.91.20  - - - Recetores de radionavegação ...................................................  p/st  
8526.91.80  - - - Outros ........................................................................................  -   
8526.92.00  - - Aparelhos de radiotelecomando ..............................................  -  

8527  Aparelhos recetores para radiodifusão, mesmo combinados, 
num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de 
reprodução de som, ou com um relógio: 

- Aparelhos recetores de radiodifusão suscetíveis de funcionarem 
sem fonte externa de energia: 

8527.12 - - Rádios-leitores de cassetes, de bolso: 
8527.12.10 - - - De sistema de leitura analógica e digital ....................................  p/st 
8527.12.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8527.13 - - Outros aparelhos combinados com um aparelho de 

gravação ou de reprodução de som: 
8527.13.10 - - - De sistema de leitura por raio laser ...........................................  p/st 

- - - Outros: 
8527.13.91 - - - - De cassetes e de sistema de leitura analógica e digital...........  p/st 
8527.13.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8527.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
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 - Aparelhos recetores de radiodifusão que só funcionem com 
fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos 
automóveis: 

8527.21  - - Combinados com um aparelho de gravação ou de 
reprodução de som: 

- - - Capaz de receber e descodificar sinais RDS (sistema de 
informações rodoviárias): 

8527.21.20  - - - - De sistema de leitura por raio laser .........................................  p/st 
- - - - Outros: 

8527.21.52 - - - - - De cassetes e de sistema de leitura analógica e digital .........  p/st 
8527.21.59 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 

- - - Outros: 
8527.21.70 - - - - De sistema de leitura por raio laser .........................................  p/st 

- - - - Outros: 
8527.21.92  - - - - - De cassetes e de sistema de leitura analógica e digital .........  p/st 
8527.21.98  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st 
8527.29.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

- Outros: 
8527.91  - - Combinados com um aparelho de gravação ou de 

reprodução de som: 
- - - Com um ou mais altifalantes (alto- falantes) incorporados no 

mesmo invólucro: 
8527.91.11  - - - - De cassetes e de sistema de leitura analógico e digital...........  p/st  
8527.91.19  - - - - Outros .......................................................................................  p/st  

- - - Outros: 
8527.91.35  - - - - De sistema de leitura por raio laser .........................................  p/st  

- - - - Outros: 
8527.91.91  - - - - - De cassetes e de sistema de leitura analógico e digital .........  p/st  
8527.91.99  - - - - - Outros .....................................................................................  p/st  
8527.92  - - Não combinados com um aparelho de gravação ou de 

reprodução de som, mas combinados com um relógio:
8527.92.10  - - - Rádios- despertadores ...............................................................  p/st  
8527.92.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8527.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

8528  Monitores e projetores, que não incorporem aparelho recetor 
de televisão; aparelhos recetores de televisão, mesmo que 
incorporem um aparelho recetor de radiodifusão ou um 
aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de 
imagens: 

- Monitores com tubo de raios catódicos: 
8528.41.00 - - Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num 

sistema automático para processamento de dados da 
posição 8471 .............................................................................  p/st  

8528.49  - - Outros:
8528.49.10 - - - Monocromos ..............................................................................  p/st  
8528.49.80 - - - A cores .......................................................................................  p/st  

- Outros monitores: 
8528.51.00 - - Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num 

sistema automático para processamento de dados da 
posição 8471   ...........................................................................  p/st  

8528.59 - - Outros:
- - - Monitores de ecrã plano que permitam visualizar sinais 

provenientes de máquinas automáticas para processamento 
de dados com um nível aceitável de funcionalidade: ∗

8528.59.20 - - - - Monocromos.............................................................................  p/st ∗  
- - - - A cores: 

8528.59.31 - - - - - Com monitor de tecnologia de ecrã de cristais líquidos 
(LCD) .......................................................................................  p/st ∗

8528.59.39 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st ∗
8528.59.70 - - - Outros ........................................................................................  p/st ∗
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 - Projetores: 
8528.61.00 - - Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num 

sistema automático para processamento de dados da 
posição 8471 ...............................................................................  p/st  

8528.69 - - Outros:
8528.69.10 - - - Que operem por meio de um ecrã plano (por exemplo, um 

dispositivo de cristais líquidos) e que possam apresentar 
informação digital gerada por uma máquina automática para 
processamento de dados ...........................................................  p/st  

- - - Outros: 
8528.69.91 - - - - Monocromos.............................................................................  p/st  
8528.69.99 - - - - A cores .....................................................................................  p/st  

- Aparelhos recetores de televisão, mesmo que incorporem um 
aparelho recetor de radiodifusão ou um aparelho de gravação 
ou de reprodução de som ou de imagens: 

8528.71 - - Não concebidos para incorporar um dispositivo de 
visualização ou um ecrã, de vídeo:

- - - Recetores videofónicos de sinais (tuners):
8528.71.11 - - - - Montagens eletrónicas para incorporação numa máquina 

automática para processamento de dados .............................  p/st  
8528.71.15 - - - - Aparelhos com um dispositivo baseado num 

microprocessador que incorporam um modem para acesso 
à Internet e com uma função de intercâmbio de informações 
interativo, capazes de receber sinais de televisão 
(descodificadores com uma função de comunicação, 
incluindo os que incorporem um dispositivo com a função de 
gravação ou de reprodução, desde que conservem o seu 
caráter essencial de um descodificador com uma função de 
comunicação) ..........................................................................  p/st  

8528.71.19 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
- - - Outros: 

8528.71.91 - - - - Aparelhos com um dispositivo baseado num 
microprocessador que incorporam um modem para acesso 
à Internet e com uma função de intercâmbio de informações 
interativo, capazes de receber sinais de televisão 
(descodificadores com uma função de comunicação, 
incluindo os que incorporem um dispositivo com a função de 
gravação ou de reprodução, desde que conservem o seu 
caráter essencial de um descodificador com uma função de 
comunicação) ..........................................................................  p/st  

8528.71.99 - - - - Outros .......................................................................................  p/st  
8528.72 - - Outros, a cores (policromo): 
8528.72.10 - - - Teleprojectores ..........................................................................  p/st  
8528.72.20 - - - Aparelhos que incorporem um aparelho videofónico de 

gravação ou de reprodução .......................................................  p/st  
- - - Outros: 

8528.72.30 - - - - Com tubo-imagem incorporado ................................................  p/st 
8528.72.40 - - - - Com ecrã de cristais líquidos (LCD) ........................................  p/st 
8528.72.60 - - - - Com ecrã de plasma (PDP) .....................................................  p/st 
8528.72.80 - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8528.73.00 - - Outros, monocromos ................................................................  p/st  

8529  Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528: 

8529.10  - Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes 
reconhecíveis como de utilização conjunta com esses 
artefactos: 

- - Antenas: 
8529.10.11  - - - Antenas telescópicas e antenas de chicote para aparelhos 

portáteis ou para aparelhos a instalar em veículos automóveis  -   
- - - Antenas exteriores para recetores de radiodifusão e de 

televisão: 
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8529.10.31  - - - - Para receção por satélite .........................................................  -  
8529.10.39  - - - - Outras .......................................................................................  -  
8529.10.65  - - - Antenas interiores para recetores de radiodifusão e de 

televisão, incluindo as de incorporar ..........................................  -   
8529.10.69  - - - Outras ........................................................................................  -   
8529.10.80  - - Filtros e separadores de antenas ................................................  -   
8529.10.95  - - Outros ..........................................................................................  -   
8529.90  - Outras:
8529.90.20 - - Partes de aparelhos referidos nas subposições 8525 60 00, 

8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00 ...................  -  
- - Outras: 
- - - Móveis e caixas: 

8529.90.41  - - - - De madeira ...............................................................................  -   
8529.90.49  - - - - De outras matérias ...................................................................  -   
8529.90.65  - - - Montagens eletrónicas ...............................................................  -   

- - - Outras: 
8529.90.92  - - - - De câmaras de televisão das subposições 8525 80 11 e 

8525 80 19 e de aparelhos das posições 8527 e 8528 ...........  -   
8529.90.97 - - - - Outras .......................................................................................  -   

8530  Aparelhos elétricos de sinalização (excluindo os de 
transmissão de mensagens), de segurança, de controle e de 
comando, para vias-férreas ou semelhantes, vias terrestres 
ou fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, 
instalações portuárias ou para aeródromos (exceto os da 
posição 8608): 

8530.10.00  - Aparelhos para vias-férreas ou semelhantes ...........................  -  
8530.80.00  - Outros aparelhos .........................................................................  -  
8530.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8531  Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por 
exemplo: campainhas, sirenes, quadros indicadores, 
aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou 
incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530:

8531.10  - Aparelhos elétricos de alarme para proteção contra roubo 
ou incêndio e aparelhos semelhantes:

8531.10.30  - - Dos tipos utilizados em edifícios ..................................................  p/st 
8531.10.95  - - Outros ..........................................................................................  p/st  
8531.20  - Painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos 

(LCD) ou de díodos emissores de luz (LED):
8531.20.20  - - Com díodos emissores de luz (LED) ...........................................  -   

- - Com dispositivos de cristais líquidos (LCD): 
8531.20.40 - - - Com dispositivos de cristais líquidos (LCD) de matriz ativa ......  -  
8531.20.95  - - - Outros ........................................................................................  -   
8531.80  - Outros aparelhos:
8531.80.20 - - Dispositivos de visualização de ecrã plano .................................  -  
8531.80.95  - - Outros ..........................................................................................  -  
8531.90  - Partes:
8531.90.20  - - De aparelhos das subposições 8531 20 e 8531 80 20 ................  -  
8531.90.85  - - Outros ..........................................................................................  -   

8532  Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis: 

8532.10.00  - Condensadores fixos concebidos para linhas elétricas de 
50/60 Hz e capazes de absorver uma potência reativa igual 
ou superior a 0,5 Kvar (condensadores de potência) .............  -  

- Outros condensadores fixos: 
8532.21.00  - - De tântalo ...................................................................................  -  
8532.22.00  - - Eletrolíticos de alumínio ...........................................................  -  
8532.23.00  - - Com dielétrico de cerâmica, de uma só camada ....................  -  
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8532.24.00  - - Com dielétrico de cerâmica, de camadas múltiplas...............  - 
8532.25.00  - - Com dielétrico de papel ou de plástico ...................................  -  
8532.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8532.30.00  - Condensadores variáveis ou ajustáveis ...................................  - 
8532.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8533  Resistências elétricas (incluindo os reóstatos e os 
potenciómetros), exceto de aquecimento: 

8533.10.00  - Resistências fixas de carbono, aglomeradas ou de camada ..  -  
- Outras resistências fixas: 

8533.21.00  - - Para potência não superior a 20 W ..........................................  -  
8533.29.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Resistências variáveis bobinadas (incluindo os reóstatos e os 
potenciómetros): 

8533.31.00  - - Para potência não superior a 20 W ..........................................  -  
8533.39.00  - - Outras .........................................................................................  -  
8533.40  - Outras resistências variáveis (incluindo os reóstatos e os 

potenciómetros): 
8533.40.10  - - Para potência não superior a 20 W .............................................  -  
8533.40.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8533.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8534.00  Circuitos impressos:

- Que contenham unicamente elementos condutores e contactos: 
8534.00.11  - - Circuitos de camadas múltiplas ...................................................  -  
8534.00.19  - - Outros ..........................................................................................  -  
8534.00.90  - Que contenham outros elementos passivos .................................  -  

8535  Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, 
derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por 
exemplo, interruptores, comutadores, corta- circuitos, para-
raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda 
(supressores de sobretensões), tomadas de corrente e 
outros conectores, caixas de junção), para uma tensão 
superior a 1 000 V: 

8535.10.00  - Fusíveis e corta- circuitos de fusíveis .......................................  -  
- Disjuntores: 

8535.21.00  - - Para tensão inferior a 72,5 KV ..................................................  -  
8535.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8535.30  - Seccionadores e interruptores:
8535.30.10  - - Para uma tensão inferior a 72,5 KV .............................................  -  
8535.30.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8535.40.00  - Para- raios, limitadores de tensão e eliminadores de onda 

(supressores de sobretensões) ................................................  -   
8535.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8536  Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, 
derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por 
exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta- circuitos, 
eliminadores de onda (supressores de sobretensões), fichas 
e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros 
conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior 
a 1 000 V; conectores para fibras óticas, feixes ou cabos de 
fibras óticas: 

8536.10  - Fusíveis e corta- circuitos de fusíveis:
8536.10.10  - - Para uma intensidade não superior a 10 A .................................  -  
8536.10.50  - - Para uma intensidade  superior a 10 A, mas não superior a    

63 A ............................................................................................  -  
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8536.10.90  - - Para uma intensidade superior a 63 A ........................................  -  
8536.20  - Disjuntores:
8536.20.10  - - Para uma intensidade não superior a 63 A .................................  -  
8536.20.90  - - Para uma intensidade superior a 63 A ........................................  -  
8536.30  - Outros aparelhos para proteção de circuitos elétricos:
8536.30.10  - - Para uma intensidade não superior a 16 A .................................  -  
8536.30.30  - - Para uma intensidade superior a 16 A, mas não superior a   

125 A ..........................................................................................  -  
8536.30.90  - - Para uma intensidade superior a 125 A ......................................  -  

- Relés: 
8536.41  - - Para uma tensão não superior a 60 V: 
8536.41.10  - - - Para uma intensidade não superior a 2 A ..................................  -  
8536.41.90  - - - Para uma intensidade superior a 2 A .........................................  -  
8536.49.00  - - Outros .........................................................................................  -  
8536.50  - Outros interruptores, seccionadores e comutadores:
8536.50.03 - - Interruptores eletrónicos de CA formados por circuitos de 

entrada e de saída com acoplamento ótico (interruptor de CA 
de tiristor com isolamento) ...........................................................  - 

8536.50.05 - - Interruptores eletrónicos, incluindo os interruptores eletrónicos 
com proteção térmica, formados por um transístor e um chip 
lógico (tecnologia chip-on-chip) ....................................................  - 

8536.50.07 - - Interruptores eletromecânicos de disparo para correntes não 
superiores a 11 A ..........................................................................  - 

- - Outros: 
- - - Para uma tensão não superior a 60 V: 

8536.50.11  - - - - De botão de pressão ................................................................  -  
8536.50.15  - - - - Rotativos ..................................................................................  -  
8536.50.19  - - - - Outros .......................................................................................  -  
8536.50.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

- Suportes para lâmpadas, fichas e tomadas de corrente: 
8536.61  - - Suportes para lâmpadas: 
8536.61.10  - - - Suportes Edison ........................................................................  -  
8536.61.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8536.69  - - Outros:
8536.69.10  - - - Para cabos coaxiais ...................................................................  -  
8536.69.30  - - - Para circuitos impressos ............................................................  -  
8536.69.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8536.70.00 - Conectores para fibras óticas, feixes ou cabos de fibras 

óticas ...........................................................................................  -  
8536.90  - Outros aparelhos:
8536.90.01  - - Elementos pré- fabricados para canalizações elétricas ...............  -  
8536.90.10  - - Conexões e elementos de contacto para fios e cabos ................  -  
8536.90.20  - - Estações de teste de bolachas (wafers) de semicondutores .....  -  
8536.90.85  - - Outros ..........................................................................................  -  

8537  Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros 
suportes com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 
85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia 
elétrica, incluindo os que incorporem instrumentos ou 
aparelhos do Capítulo 90, bem como os aparelhos de 
comando numérico, exceto os aparelhos de comutação da 
posição 8517: 

8537.10  - Para tensão não superior a 1 000 V: 
8537.10.10  - - Armários de comando numérico que incorporem uma máquina 

automática para processamento para dados ...............................  -  
- - Outros: 

8537.10.91  - - - Aparelhos de comando de memória programável .....................  -  
8537.10.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
8537.20  - Para uma tensão superior a 1 000 V:
8537.20.91  - - Para uma tensão superior a 1 000 V, mas não superior a  72,5 

KV...............................................................................................  -  
8537.20.99  - - Para uma tensão superior a 72,5 KV ...........................................  -  
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8538  Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537: 

8538.10.00  - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros 
suportes da posição 8537, desprovidos dos seus aparelhos  -  

8538.90  - Outras:
- - Para estações de teste de bolachas (wafers) semicondutores 

da subposição 8536 90 20: 
8538.90.11 - - - Montagens eletrónicas ...............................................................  - 
8538.90.19  - - - Outras ........................................................................................  -  

- - Outras: 
8538.90.91  - - - Montagens eletrónicas ...............................................................  -  
8538.90.99  - - - Outras ........................................................................................  -  

8539  Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de 
descarga, incluindo os artigos denominados "faróis e 
projetores, em unidades seladas" e as lâmpadas e tubos de 
raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de arco:

8539.10.00  - Artigos denominados “faróis e projetores, em unidades 
seladas” .......................................................................................  p/st  

- Outras lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios 
ultravioleta ou infravermelhos: 

8539.21  - - Halogéneos, de tungsténio: 
8539.21.30  - - - Dos tipos utilizados em motocicletas ou outros veículos 

automóveis .................................................................................  p/st  
- - - Outros, de uma tensão: 

8539.21.92  - - - - Superior a 100 V ......................................................................  p/st  
8539.21.98  - - - - Não superior a 100 V ...............................................................  p/st  
8539.22  - - Outros, de potência não superior a 200 W e tensão 

superior a 100 V: 
8539.22.10  - - - De refletores...............................................................................  p/st  
8539.22.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8539.29  - - Outros:
8539.29.30 - - - Dos tipos utilizados em motocicletas ou outros veículos 

automóveis .................................................................................  p/st  
   - - - Outros, de uma tensão: 
8539.29.92  - - - - Superior a 100 V ......................................................................  p/st  
8539.29.98  - - - - Não superior a 100 V ...............................................................  p/st  

- Lâmpadas e tubos de descarga, exceto de raios ultravioleta: 
8539.31  - - Fluorescentes, de cátodo quente:
8539.31.10  - - - Com dois casquilhos ..................................................................  p/st  
8539.31.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8539.32  - - Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de 

halogeneto metálico: 
8539.32.20 - - - De vapor de mercúrio ou de sódio .............................................  p/st   
8539.32.90 - - - De halogeneto metálico .............................................................  p/st  
8539.39.00 - - Outros .........................................................................................  p/st  

- Lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; 
lâmpadas de arco:

8539.41.00  - - Lâmpadas de arco .....................................................................  p/st  
8539.49.00 - - Outros ......................................................................................  p/st    
8539.90  - Partes: 
8539.90.10  - - Casquilhos ...................................................................................  -  
8539.90.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

8540  Lâmpadas, tubos e válvulas, eletrónicos, de cátodo quente, 
cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, lâmpadas, tubos e 
válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas 
retificadoras de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e 
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válvulas para câmaras de televisão), exceto os da posição 
85.39:

 - Tubos catódicos para recetores de televisão, incluindo os tubos 
para monitores de vídeo: 

8540.11.00  - - A cores (policromo) ...................................................................  p/st  
8540.12.00  - - Monocromos ..............................................................................  p/st   
8540.20  - Tubos para câmaras de televisão; tubos conversores ou 

intensificadores de imagens; outros tubos de fotocátodo:
8540.20.10  - - Tubos para câmaras de televisão................................................  p/st  
8540.20.80  - - Outros  .........................................................................................  p/st  
8540.40.00 - Tubos de visualização de dados gráficos, monocromos; 

tubos de visualização de dados gráficos a cores  
(policromo) com um ecrã fosfórico de espaçamento entre 
os pontos inferior a 0,4 mm .......................................................  p/st   

8540.60.00 - Outros tubos catódicos ..............................................................  p/st 
- Tubos para micro- ondas (por exemplo, magnetrões, clistrões, 

tubos (guias) de ondas progressivas, carcinotrões), excluindo 
os tubos comandados por grade: 

8540.71.00  - - Magnetrões .................................................................................  p/st  
8540.79.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

- Outras lâmpadas, tubos e válvulas: 
8540.81.00  - - Tubos de receção ou de amplificação .....................................  p/st  
8540.89.00 - - Outros .........................................................................................  p/st  

- Partes: 
8540.91.00  - - De tubos catódicos ....................................................................  -  
8540.99.00  - - Outras .........................................................................................  -  

8541  Díodos, transístores e dispositivos semelhantes 
semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicon-
dutores, incluindo as células fotovoltaicas, mesmo 
montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de 
luz; cristais piezoelétricos montados:

8541.10.00  - Díodos, exceto fotodíodos e díodos emissores de luz ...........  - 
- Transístores, exceto os fototransistores: 

8541.21.00  - - Com capacidade de dissipação inferior a 1 W........................  - 
8541.29.00 - - Outros .........................................................................................  -
8541.30.00  - Tirístores, diacs e triacs, exceto os dispositivos 

fotossensíveis .............................................................................  - 
8541.40  - Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluindo as 

células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em 
painéis; díodos emissores de luz: 

8541.40.10  - - Díodos emissores de luz, incluindo os diodos lazer ....................  -  
8541.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
8541.50.00  - Outros dispositivos semicondutores ........................................  -
8541.60.00  - Cristais piezoelétricos montados ..............................................  -  
8541.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8542  Circuitos integrados eletrónicos: 

- Circuitos integrados eletrónicos: 
8542.31 - - Processadores e controladores, mesmo combinados com 

memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, 
circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros 
circuitos: 

8542.31.10 - - - Mercadorias mencionadas na Nota 8 b) 3) do presente 
Capítulo ......................................................................................  -  

8542.31.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
8542.32 - - Memórias:
8542.32.10 - - - Mercadorias mencionadas na Nota 8 b) 3) do presente 

Capítulo ......................................................................................  -  
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 - - - Outros: 
 - - - - Memórias dinâmicas de leitura-escrita de acesso aleatório 

(D- RAMs): 
8542.32.31  - - - - - Com capacidade de memória não superior a 512 Mbits ........  p/st 
8542.32.39  - - - - - Com capacidade de memória superior a 512 Mbits ...............  p/st 
8542.32.45  - - - - Memórias estáticas de leitura- escrita de acesso aleatório (S-

RAMs), incluindo as memórias-cache  de leitura- escrita de 
acesso aleatório (cache- RAMs) ..............................................  p/st 

8542.32.55  - - - - Memórias apenas de leitura, programáveis, apagáveis por 
raios ultravioleta (EPROMs) ....................................................  p/st 

 - - - - Memórias apenas de leitura, apagáveis, eletricamente 
programáveis (E²PROMs), incluindo as flash E2PROMs: 

 - - - - - Flash E2PROMs: 
8542.32.61  - - - - - - Com capacidade de memória não superior a 512 Mbits ......  p/st 
8542.32.69  - - - - - - Com capacidade de memória superior a 512 Mbits .............  p/st 
8542.32.75 - - - - - Outras .....................................................................................  p/st 
8542.32.90 - - - - Outras memórias ......................................................................  -  
8542.33.00 - - Amplificadores ...........................................................................  -  
8542.39 - - Outros:
8542.39.10 - - - Mercadorias mencionadas na Nota 8 b) 3) do presente 

Capítulo ......................................................................................  -  
8542.39.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
8542.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

8543  Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não 
especificados nem compreendidos noutras posições do 
presente Capítulo:

8543.10.00 - Aceleradores de partículas .........................................................  -  
8543.20.00  - Geradores de sinais ....................................................................  -   
8543.30.00  - Máquinas e aparelhos de galvanoplastia, electrólise ou 

eletroforese .................................................................................  -  
8543.70 - Outras máquinas e aparelhos:
8543.70.10 - - Máquinas elétricas com funções de tradução ou de dicionário ...  -   
8543.70.30 - - Amplificadores de antenas ..........................................................  -  
8543.70.50 - - Bancos e tetos solares e aparelhos semelhantes para 

bronzeamento ............................................................................  p/st   
8543.70.60  - - Electrificador de cercas ...............................................................  -  
8543.70.90  - - Outras ..........................................................................................  -  
8543.90.00  - Partes ............................................................................................  -    

8544  Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros 
condutores, isolados para usos elétricos (incluindo os 
envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com 
peças de conexão; cabos de fibras óticas, constituídos por 
fibras embainhadas individualmente, mesmo com 
condutores elétricos ou munidos de peças de conexão:

- Fios para bobinar: 
8544.11  - - De cobre: 
8544.11.10  - - - Envernizados ou esmaltados .....................................................  -  
8544.11.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8544.19.00  - - Outros .........................................................................................  -   
8544.20.00 - Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais .........  -  
8544.30.00  - Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios 

dos tipos utilizados em quaisquer veículos ............................  -  
- Outros  condutores elétricos,  para uma tensão não superior a 1 

000 V: 
8544.42  - - Munidos de peças de conexão: 
8544.42.10  - - - Dos tipos utilizados em telecomunicações ................................  -   
8544.42.90  - - - Outros ........................................................................................  -   
8544.49  - - Outros: 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 85/22 2014

8544.49.20  - - - Dos tipos utilizados em telecomunicações, para uma tensão 
não superior a 80 V ....................................................................  -   

  - - - Outros: 
8544.49.91  - - - - Fios e cabos, de diâmetro de fio individual superior a 0,51 

mm ...........................................................................................  -   
 - - - - Outros: 
8544.49.93  - - - - - Para uma tensão não superior a 80 V ....................................  -   
8544.49.95  - - - - - Para uma tensão superior a 80 V, mas inferior a 1000 V ......  -   
8544.49.99  - - - - - Para  uma tensão  de 1000 V .................................................  -   
8544.60  - Outros condutores elétricos, para uma tensão superior a   1 

000 V: 
8544.60.10  - - Com condutor de cobre ...............................................................  -  
8544.60.90 - - Com outros condutores ...............................................................  -  
8544.70.00  - Cabos de fibras óticas ................................................................  -  

8545  Elétrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para 
lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafite ou de 
outro carvão, com ou sem metal, para usos elétricos: 

- Elétrodos: 
8545.11.00  - - Dos tipos utilizados em fornos ................................................  -  
8545.19.00  - - Outros .........................................................................................  -   
8545.20.00  - Escovas ........................................................................................  -  
8545.90  - Outros: 
8545.90.10  - - Resistências de aquecimento ......................................................  -  
8545.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

8546  Isoladores elétricos de qualquer matéria: 

8546.10.00  - De vidro ........................................................................................  -  
8546.20.00  - De cerâmica .................................................................................  -   
8546.90  - Outros: 
8546.90.10  - - De plástico ...................................................................................  -  
8546.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

8547  Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com 
simples peças metálicas de montagem (por exemplo, 
suportes roscados) incorporadas na massa, para máquinas, 
aparelhos e instalações elétricas, exceto os isoladores da 
posição 8546; tubos isoladores e suas peças de ligação, de 
metais comuns, isolados interiormente: 

8547.10.00  - Peças isolantes de cerâmica ......................................................  -    
8547.20.00  - Peças isolantes de plásticos ......................................................  -  
8547.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

8548 Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de 
acumuladores, elétricos; pilhas, baterias de pilhas e 
acumuladores, elétricos, inservíveis; partes elétricas de 
máquinas e aparelhos, não especificadas nem 
compreendidas em outras posições do presente Capítulo: 

8548.10 - Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e 
de acumuladores, elétricos; pilhas, baterias de pilhas e 
acumuladores, elétricos, inservíveis: 

8548.10.10 - - Pilhas e baterias de pilhas, elétricas, inservíveis.........................  p/st 
- - Acumuladores elétricos inservíveis: 

8548.10.21 - - - Acumuladores de chumbo .........................................................  - ∗
8548.10.29 - - - Outros ........................................................................................  - ∗

- - Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de 
acumuladores, elétricos: 

8548.10.91 - - - Que contenham chumbo ............................................................  - 
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8548.10.99 - - - Outros ........................................................................................  - 
8548.90 - Outros: 
8548.90.20 - - Memórias em formas de combinações múltiplas, tais como, por 

exemplo, pilhas (stack) D-RAM ou módulos ................................  -
8548.90.90 - - Outras ..........................................................................................  - 
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SECÇÃO XVII 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

Notas 

1.  A presente Secção não compreende os artefactos das posições 9503 e 9508, nem bobsleighs, trenós 
para desporto, tobogãs e semelhantes (posição 9506). 

2. Não se consideram "partes" ou "acessórios", de material de transporte, mesmo que reconhecíveis 
como tais:  

 a)  as juntas, anilhas ou arruelas e semelhantes de qualquer matéria (regime da matéria constitutiva 
ou posição 8484) e outros artefactos de borracha vulcanizada não endurecida (posição 4016);  

 b)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(secção XV) e os artefactos semelhantes de plástico (Capítulo 39);  

 c)  os artefactos do Capítulo 82 (ferramentas);  

 d)  os artefactos da posição 8306;  

 e)  as máquinas e aparelhos, das posições 8401 a 8479, e suas partes; os artefactos das posições 
8481, 8482 e, desde que constituam partes intrínsecas de motores, os artefactos da posição 8483;  

 f)  as máquinas, aparelhos e materiais elétricos (Capítulo 85);  

 g)  os instrumentos e aparelhos, do Capítulo 90;  

 h)  os artefactos do Capítulo 91;  

 ij)  as armas (Capítulo 93);  

 k)  os aparelhos de iluminação e suas partes, da posição 9405;  

 l)  as escovas que constituam elementos de veículos (posição 9603). 

3.  Na aceção dos Capítulos 86 a 88, os termos “partes e acessórios” não abrangem as partes ou 
acessórios que não sejam exclusiva ou principalmente destinados aos veículos ou artefactos da 
presente Secção. Quando uma parte ou um acessório seja suscetível de corresponder, 
simultaneamente, às especificações de duas ou mais posições desta Secção, deve classificar- se na 
posição que corresponda ao seu uso principal. 

4.  Na presente Secção: 
  
 a) os veículos especialmente concebidos para serem utilizados em estrada e sobre carris (trilhos), 

classificam-se na posição apropriada do Capítulo 87; 

 b) os veículos automóveis anfíbios, classificam-se na posição apropriada do Capítulo 87; 



 86/2 2014

 c) os veículos aéreos especialmente concebidos para poderem ser utilizados igualmente como 
veículos terrestres, classificam-se na posição apropriada do Capítulo 88.    

5.  Os veículos de almofada de ar classificam- se como os veículos a que mais se assemelhem:  

 a)  no Capítulo 86, se foram concebidos para se deslocarem sobre uma via de direção (hovertrains);  

 b)  no Capítulo 87, se foram concebidos para se deslocar sobre a água;  

 c)  no Capítulo 89, se foram concebidos para se deslocar sobre a água, mesmo que possam pousar 
em praias ou desembarcadouros ou deslocar- se também sobre superfícies de gelo. 

 As partes e acessórios de veículos de almofada de ar classificam- se nas mesmas posições em que 
estejam incluídos, por aplicação das disposições precedentes, os veículos a que essas partes e 
acessórios se destinem. 

 O material fixo para vias de hovertrains deve considerar- se como material fixo de vias férreas, e os 
aparelhos de sinalização, de segurança, de controle ou de comando para vias de hovertrains como 
aparelhos de sinalização, de segurança, de controle ou de comando para vias férreas. 

Notas complementares 

1.  Sob reserva das disposições da Nota complementar 3 do Capítulo 89, as ferramentas e artefactos 
para manutenção e de reparação de veículos seguem o regime destes, desde que se apresentem a 
despacho ao mesmo tempo que os veículos. Aplica- se o mesmo regime a outros acessórios que se 
apresentem a despacho ao mesmo tempo que os veículos de que constituem o equipamento normal 
e desde que sejam usualmente vendidos com eles. 

2.  A pedido do declarante e nas condições fixadas pelas autoridades competentes, as disposições da 
Regra Geral Interpretativa 2 a) também se aplicam às mercadorias das posições 8608, 8805, 8905 e 
8907 que se apresentem a despacho por remessas escalonadas. 
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CAPÍTULO 86 

VEÍCULOS   E   MATERIAL   PARA   VIAS - FÉRREAS   OU   SEMELHANTES,   E   SUAS   PARTES; 
APARELHOS MECÂNICOS (INCLUINDO OS ELETROMECÂNICOS) DE SINALIZAÇÃO PARA VIAS 

DE COMUNICAÇÃO 

Notas

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os dormentes de madeira ou de betão para vias-férreas ou semelhantes e os elementos de betão 
vias de direção para hovertrains (posições 4406 ou 6810);  

 b)  os elementos de vias-férreas de ferro fundido, ferro ou aço, da posição 7302;  

 c)  os aparelhos elétricos de sinalização, de segurança, de controlo ou de comando, da posição 8530. 

2.  A posição 8607 compreende, entre outros:  

 a)  os eixos, rodas, rodas montadas nos eixos (trens de rolamento), bandas de rodagem, aros, centros 
e outras partes de rodas;  

 b)  os chassis, bogies e bisséis;  

 c)  as caixas de eixos (caixas de lubrificação), os dispositivos de travagem de qualquer tipo;  

 d)  os para- choques, ganchos e outros sistemas de engate, e os foles de intercomunicação;  

 e)  os elementos de carroçaria. 

3.  Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, a posição 8608 compreende, entre outros:  

 a)  as vias montadas, as placas e pontes, giratórias, os para- choques de linha e gabaris;  

 b)  os discos e placas móveis e os semáforos, os aparelhos de comando para passagens de nível, os 
aparelhos de manobra de agulhas, os postos de manobra à distância e outros aparelhos 
mecânicos (incluindo os eletromecânicos) de sinalização, de segurança, de controlo ou de 
comando, mesmo providos de dispositivos acessórios para iluminação elétrica, para vias-férreas 
ou semelhantes, vias rodoviárias ou fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, 
instalações portuárias ou para aeródromos. 
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8601  Locomotivas e locotractores, de fonte externa de 
eletricidade ou de acumuladores elétricos:  

8601.10.00  - De fonte externa de eletricidade ................................................  p/st 
8601.20.00  - De acumuladores elétricos .........................................................  p/st 

8602  Outras locomotivas e locotractores; tênderes:  

8602.10.00  - Locomotivas diesel- elétricas .....................................................  - 
8602.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
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8603  Automotoras, mesmo para circulação urbana, exceto as da 
posição 86.04: 

8603.10.00  - De fonte externa de eletricidade ................................................  p/st 
8603.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st 
8604.00.00  Veículos para inspeção e manutenção de vias-férreas ou 

semelhantes, mesmo autopropulsionados (por exemplo, 
vagões- oficinas, vagões- guindastes, vagões equipados com 
batedores de balastro, alinhadores de vias, viaturas para 
testes e dresinas) ..........................................................................  p/st 

8605.00.00  Vagões de passageiros, furgões para bagagem, vagões-
postais e outros vagões especiais, para vias-férreas ou 
semelhantes (excluindo as viaturas da posição 8604)..............  p/st 

8606  Vagões para transporte de mercadorias sobre vias-férreas:  

8606.10.00  - Vagões- tanques e semelhantes ................................................  p/st 
8606.30.00  - Vagões de descarga automática, exceto os da subposição 

8606 10 .........................................................................................  p/st  
- Outros:  

8606.91  - - Cobertos e fechados:  
8606.91.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos com 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
8606.91.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8606.92.00  - - Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm ........  p/st 
8606.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

8607  Partes de veículos para vias-férreas ou semelhantes:  

- Bogies, bisséis, eixos e rodas, e suas partes:  
8607.11.00  - - Bogies e bisséis, de tração .......................................................  -  
8607.12.00  - - Outros bogies e bisséis ............................................................  -  
8607.19 - - Outros, incluindo as partes: 
8607.19.10  - - - Eixos, montados ou não; rodas e suas partes ...........................  -   
8607.19.90 - - - Partes de bogies, bisséis e semelhantes ................................  -   

- Travões e suas partes:  
8607.21  - - Travões a ar comprimido e suas partes:  
8607.21.10  - - - Vazados ou moldados, de ferro fundido, ferro ou aço ...............  -  
8607.21.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8607.29.00  - - Outros .........................................................................................  -    
8607.30.00  - Ganchos e outros sistemas de engate, para- choques, e 

suas partes ..................................................................................  -    
- Outras:  

8607.91  - - De locomotivas ou de locotractores: 
8607.91.10  - - - Caixas de eixos e suas partes ...................................................  -  
8607.91.90 - - - Outras ........................................................................................  -   
8607.99  - - Outras:  
8607.99.10  - - - Caixas de eixos e suas partes ...................................................  -  
8607.99.80  - - - Outras ........................................................................................  -  

8608.00.00  Material fixo de vias-férreas ou semelhantes; aparelhos 
mecânicos (incluindo os eletromecânicos) de sinalização, de 
segurança, de controlo ou de comando para vias-férreas ou 
semelhantes, rodoviárias ou fluviais, para áreas ou parques 
de estacionamento, instalações portuárias ou para 
aeródromos; suas partes .............................................................  -  

8609.00  Contentores, incluindo os de transporte de fluídos, 
especialmente concebidos e equipados para um ou vários 
meios de transporte: 
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8609.00.10  - Contentores, com uma blindagem de chumbo de proteção 
contra as radiações, para transporte de matérias radioativas 
(Euratom) ......................................................................................  p/st 

8609.00.90  - Outros ............................................................................................  p/st 
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CAPÍTULO 87 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, TRATORES, CICLOS E OUTROS VEÍCULOS 
TERRESTRES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular unicamente sobre vias-
férreas. 

2. Consideram- se “tratores”, na aceção do presente Capítulo, os veículos motores essencialmente 
concebidos para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos 
dispositivos acessórios que permitam o transporte de ferramentas, sementes, adubos (fertelizantes), 
etc., relacionados com o seu uso principal. 

  
 Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da posição 8701, enquanto 

material intercambiável, seguem o seu regime próprio, mesmo apresentados com o trator, quer 
estejam ou não montados neste.    

3. Os chassis de veículos automóveis, quando providos de cabina, classificam- se nas posições 8702 a 
8704 e não na posição 8706. 

4. A posição 8712 compreende todas as bicicletas para crianças. Os outros ciclos para crianças 
classificam- se na posição 9503.   

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

8701  Tratores (exceto os carros-tratores da posição 8709): 

8701.10.00 - Motocultores ................................................................................  p/st  
8701.20  - Tratores rodoviários para semirreboques: 
8701.20.10  - - Novos ...........................................................................................  p/st 
8701.20.90  - - Usados .........................................................................................  p/st 
8701.30.00 - Tratores de lagartas ....................................................................  p/st  
8701.90  - Outros:

- - Tratores agrícolas e tratores florestais (exceto motocultores), 
de rodas: 

- - - Novos, de potência de motor: 
8701.90.11  - - - - Não superior a 18 KW ..............................................................  p/st 
8701.90.20 - - - - Superior a 18 kW, mas não superior a 37 kW .........................  p/st 
8701.90.25  - - - - Superior a 37 kW, mas não superior a 59 kW .........................  p/st 
8701.90.31  - - - - Superior a 59 kW, mas não superior a 75 kW .........................  p/st 
8701.90.35  - - - - Superior a 75 kW, mas não superior a 90 kW .........................  p/st 
8701.90.39  - - - - Superior a 90 kW .....................................................................  p/st 
8701.90.50  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8701.90.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
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8702  Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou 
mais, incluindo o motorista: 

8702.10  - Com motor de pistão de ignição  por compressão (diesel ou 
semidiesel): 

- - De cilindrada superior a 2 500 cm3: 
8702.10.11  - - - Novos .........................................................................................  p/st 
8702.10.19  - - - Usados .......................................................................................  p/st 

- - De cilindrada não superior a 2 500 cm3: 
8702.10.91  - - - Novos .........................................................................................  p/st 
8702.10.99  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8702.90  - Outros: 

- - De motor de pistão de ignição  por faísca: 
- - - De cilindrada superior a 2 800 cm3: 

8702.90.11  - - - - Novos .......................................................................................  p/st 
8702.90.19  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 

- - - De cilindrada não superior a 2 800 cm3: 
8702.90.31  - - - - Novos .......................................................................................  p/st 
8702.90.39  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 
8702.90.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

8703  Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 
principalmente concebidos para transporte de pessoas 
(exceto os da posição 8702), incluindo os veículos de uso 
misto (station wagons) e os automóveis de corrida: 

8703.10  - Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre 
a neve; veículos especiais para transporte de pessoas nos 
campos de golfe e veículos semelhantes: 

8703.10.11 - - Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a 
neve, com motor de pistão de ignição  por compressão (diesel 
ou semidiesel) ou com motor de pistão de ignição  por faísca ..  p/st 

8703.10.18 - - Outros ..........................................................................................  p/st 
- Outros veículos com motor de pistão alternativo de ignição  por 

faísca: 
8703.21  - - De cilindrada não superior a 1 000 cm3: 
8703.21.10  - - - Novos .........................................................................................  p/st 
8703.21.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8703.22  - - De cilindrada superior a 1 000 cm3, mas não superior  a       

1 500 cm3: 
8703.22.10 - - - Novos .........................................................................................  p/st 
8703.22.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8703.23  - - De cilindrada superior a 1 500 cm3, mas  não superior a       

3 000 cm3: 
 - - - Novos: 
8703.23.11 - - - - Autocaravanas .........................................................................  p/st 
8703.23.19  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8703.23.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8703.24  - - De cilindrada superior a 3 000 cm3: 
8703.24.10  - - - Novos .........................................................................................  p/st 
8703.24.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
 - Outros veículos, com motor de pistão de ignição  por 

compressão (diesel ou semidiesel): 
8703.31  - - De cilindrada não superior a 1 500 cm3: 
8703.31.10  - - - Novos .........................................................................................  p/st 
8703.31.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8703.32  - - De cilindrada superior a 1 500 cm3, mas não superior a        

2 500 cm3: 
 - - - Novos: 
8703.32.11  - - - - Autocaravanas .........................................................................  p/st 
8703.32.19  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8703.32.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8703.33  - - De cilindrada superior a 2 500 cm3: 
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- - - Novos: 
8703.33.11  - - - - Autocaravanas .........................................................................  p/st 
8703.33.19  - - - - Outros .......................................................................................  p/st 
8703.33.90  - - - Usados .......................................................................................  p/st 
8703.90  - Outros: 
8703.90.10  - - Veículos com motores elétricos ...................................................  p/st 
8703.90.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

8704  Veículos automóveis para transporte de mercadorias: 

8704.10  - Dumpers concebidos para serem utilizados fora de 
rodovias: 

8704.10.10 - - De motor de pistão de ignição  por compressão (diesel ou 
semidiesel) ou por faísca ...........................................................  p/st 

8704.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
- Outros, com motor de pistão de ignição  por compressão (diesel 

ou semidiesel): 
8704.21  - - De peso bruto não superior a 5 toneladas: 
8704.21.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
- - - Outros: 
- - - - De motor de cilindrada superior a 2500 cm3: 

8704.21.31  - - - - - Novos......................................................................................  p/st 
8704.21.39  - - - - - Usados ...................................................................................  p/st 
 - - - - De motor de cilindrada não superior a 2 500 cm3: 
8704.21.91  - - - - - Novos......................................................................................  p/st 
8704.21.99  - - - - - Usados ...................................................................................  p/st 
8704.22  - - De peso bruto superior a 5 toneladas mas não superior a 

20 toneladas: 
8704.22.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
- - - Outros: 

8704.22.91  - - - - Novos .......................................................................................  p/st 
8704.22.99  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 
8704.23  - - De peso bruto superior a 20 toneladas: 
8704.23.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
- - - Outros: 

8704.23.91  - - - - Novos .......................................................................................  p/st 
8704.23.99  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 

- Outros, com motor de pistão de ignição  por faísca: 
8704.31  - - De peso bruto não superior a 5 toneladas: 
8704.31.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
- - - Outros: 
- - - - De motor de cilindrada superior a 2 800 cm3: 

8704.31.31  - - - - - Novos......................................................................................  p/st 
8704.31.39  - - - - - Usados ...................................................................................  p/st 
 - - - - De motor de cilindrada não superior a 2 800 cm3: 
8704.31.91  - - - - - Novos......................................................................................  p/st 
8704.31.99  - - - - - Usados ...................................................................................  p/st 
8704.32  - - De peso bruto superior a 5 toneladas: 
8704.32.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
- - - Outros: 

8704.32.91  - - - - Novos .......................................................................................  p/st 
8704.32.99  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 
8704.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 

8705  Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, 
autos socorros, camiões- guindastes,  veículos de combate a 
incêndio, camiões- betoneiras, veículos para varrer, veículos 
para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), 
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exceto os concebidos principalmente para transporte de 
pessoas ou de mercadorias: 

8705.10.00 - Camiões-guindastes ...................................................................  p/st 
8705.20.00  - Torres (derricks) automóveis, para sondagem ou 

perfuração ...................................................................................  p/st 
8705.30.00  - Veículos de combate a incêndio ................................................  p/st 
8705.40.00  - Camiões- betoneiras ....................................................................  p/st 
8705.90  - Outros: 
8705.90.30  - - Autobombas para betão (concreto) .............................................  p/st 
8705.90.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st  

8706.00  Chassis com motor para os veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705: 

- Chassis de tratores da posição 8701;chassis para veículos 
automóveis das posições 8702, 8703 ou 8704 com motor de 
pistão de ignição  por compressão (diesel ou semidiesel) de 
cilindrada superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão de 
ignição  por faísca de cilindrada superior a 2 800 cm3: 

8706.00.11  - - Para veículos automóveis da posição 8702 ou para veículos 
automóveis da posição 8704 .....................................................  p/st 

8706.00.19  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
- Outros: 

8706.00.91  - - Para veículos automóveis da posição 8703 ................................  p/st 
8706.00.99  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

8707  Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 
a 8705, incluindo as cabinas: 

8707.10  - Para os veículos da posição 8703: 
8707.10.10  - - Destinadas a indústria de montagem ..........................................  p/st 
8707.10.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8707.90  - Outras:
8707.90.10  - - Destinadas a indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão    
de   ignição    por  compressão  (diesel  ou semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  p/st 

8707.90.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 

8708  Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 
8701 a 8705: 

8708.10  - Para- choques e suas partes: 
8708.10.10  - - Destinados à indústria de montagem: 

de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão   
de   ignição    por  compressão  (diesel  ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -  

8708.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
 - Outras partes e acessórios de carroçarias (incluindo as de 

cabinas): 
8708.21  - - Cintos de segurança: 
8708.21.10  - - - Destinados à indústria de montagem: 

de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão  
de  ignição   por  compressão  (diesel   ou  semidiesel) de 
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cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  p/st 

8708.21.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8708.29  - - Outros: 
8708.29.10  - - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703, de veículos 
automóveis da posição 8704 com motor de pistão de ignição  
por compressão (diesel ou semidiesel) de cilindrada não 
superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão de ignição  por 
faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -  

8708.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
8708.30 - Travões e servo- freios; suas partes: 
8708.30.10  - - Destinadas à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão 
de   ignição   por   compressão  (diesel  ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão de 
ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 .....................................  -   

- - Outros: 
8708.30.91  - - - Para travões de disco ................................................................  -   
8708.30.99  - - - Outros ........................................................................................  -   
8708.40  - Caixas de velocidades e suas partes: 
8708.40.20  - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão    
de   ignição    por  compressão   (diesel ou semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -   

  - - Outras: 
8708.40.50  - - - Caixas de velocidade .................................................................  -   
 - - - Partes: 
8708.40.91  - - - - De aço estampado ...................................................................  -   
8708.40.99  - - - - Outros .......................................................................................  -   
8708.50  - Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de 

outros orgãos de transmissão e eixos não motores; suas 
partes: 

8708.50.20  - - Destinados à indústria de montagem: 
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão    
de   ignição    por  compressão  (diesel  ou semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -   

 - - Outros: 
8708.50.35  - - - Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de 

outros órgãos de transmissão e eixos não motores ..................  -   
 - - - Partes: 
8708.50.55  - - - - De aço estampado ...................................................................  -   
  - - - - Outros: 
8708.50.91  - - - - - Para eixos não motores ..........................................................  -   
8708.50.99  - - - - - Outros .....................................................................................  -   
8708.70  - Rodas, suas partes e acessórios: 
8708.70.10  - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 87/6 2014

de veículos automóveis da posição 8704 com  motor de pistão   
de  ignição   por  compressão  (diesel   ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a        2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -  

 - - Outros: 
8708.70.50  - - - Rodas de alumínio, partes e acessórios de rodas, de alumínio  -  
8708.70.91  - - - Partes de rodas, fundidas numa só peça em forma de estrela, 

de ferro fundido, ferro ou aço .....................................................  -  
8708.70.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
8708.80  - Sistemas de suspensão e suas partes (incluindo os 

amortecedores de suspensão): 
8708.80.20  - - Destinados à indústria de montagem: 

de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com  motor de pistão  
de  ignição   por  compressão   (diesel   ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão  
de  ignição  por  faísca  de  cilindrada  não  superior a 2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -   

  - - Outros: 
8708.80.35  - - - Amortecedores de suspensão ...................................................  -   
8708.80.55 - - - Barras estabilizadoras; barras de torção ...................................  -   
 - - - Outros: 
8708.80.91  - - - - De aço estampado ...................................................................  -   
8708.80.99  - - - - Outros .......................................................................................  -   

- Outras partes e acessórios: 
8708.91  - - Radiadores e suas partes: 
8708.91.20  - - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com  motor de pistão  
de  Ignição   por  compressão   (diesel   ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a        2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -   

  - - - Outros: 
8708.91.35  - - - - Radiadores ...............................................................................  -   
 - - - - Partes: 
8708.91.91  - - - - - De aço estampado .................................................................  -   
8708.91.99  - - - - - Outros .....................................................................................  -   
8708.92  - - Silenciosos e tubos de escape; suas partes: 
8708.92.20  - - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor de pistão   
de   ignição   por  compressão  (diesel  ou   semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a 2 800 cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -   

 - - - Outros: 
8708.92.35  - - - - Silenciosos e tubos de escape .................................................  -   
 - - - - Partes: 
8708.92.91  - - - - - De aço estampado .................................................................  -   
8708.92.99  - - - - - Outros .....................................................................................  -   
8708.93  - - Embraiagens e suas partes: 
8708.93.10  - - - Destinadas à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701.10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor  de pistão   
de  ignição   por  compressão  (diesel   ou semidiesel) de 
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cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a        2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -  

8708.93.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
8708.94  - - Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes: 
8708.94.20  - - - Destinados à indústria de montagem: 

de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor  de pistão   
de   ignição   por   compressão  (diesel  ou semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a        2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -   

 - - - Outros: 
8708.94.35  - - - - Volantes, colunas e caixas, de direção ....................................  -   
 - - - - Partes: 
8708.94.91  - - - - - De aço estampado .................................................................  -   
8708.94.99  - - - - - Outros .....................................................................................  -   
8708.95  - - Bolsas insufláveis de segurança com sistema de 

insuflação (airbags); suas partes: 
8708.95.10 - - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701 10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor  de pistão   
de   ignição   por  compressão  (diesel  ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a        2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  p/st 

 - - - Outros: 
8708.95.91  - - - - De aço estampado ...................................................................  -   
8708.95.99  - - - - Outros .......................................................................................  -   
8708.99  - - Outros: 
8708.99.10  - - - Destinados à indústria de montagem: 

de motocultores da subposição 8701 10,  
de veículos automóveis da posição 8703,  
de veículos automóveis da posição 8704 com motor  de pistão   
de   ignição   por  compressão  (diesel  ou  semidiesel) de 
cilindrada não superior a 2 500 cm3 ou com motor de pistão 
de ignição  por faísca de cilindrada não superior a        2 800 
cm3,  
de veículos automóveis da posição 8705 ..................................  -  

 - - - Outros: 
8708.99.93  - - - - De aço estampado ...................................................................  -   
8708.99.97  - - - - Outros .......................................................................................  -   

8709  Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos 
utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para 
o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-
tratores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas 
partes: 

- Veículos: 
8709.11  - - Elétricos: 
8709.11.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
8709.11.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8709.19  - - Outros: 
8709.19.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
8709.19.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
8709.90.00  - Partes ............................................................................................  -
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8710.00.00  Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e 
suas partes ....................................................................................  -  

8711  Motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos 
equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; 
carros laterais: 

8711.10.00  - Com motor de pistão alternativo de cilindrada não superior 
a 50 cm3 .......................................................................................  p/st 

8711.20  - Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 50 
cm3, mas não superior a 250 cm3:

8711.20.10  - - Motoretas (scooters) ....................................................................  p/st 
- - Outros, de cilindrada: 

8711.20.92  - - - Superior a 50 cm3, mas não superior a 125 cm3 .......................  p/st  
8711.20.98  - - - Superior a 125 cm3, mas não superior a 250 cm3 .....................  p/st 
8711.30  - Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 

250cm3, mas não superior a 500 cm3: 
8711.30.10  - - De cilindrada superior a 250cm3, mas não superior a 380 cm3...  p/st 
8711.30.90  - - De cilindrada superior a 380cm3, mas não superior a 500 cm3...  p/st 
8711.40.00  - Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 

500 cm3, mas não superior a 800 cm3 .......................................  p/st 
8711.50.00  - Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 

800 cm3 ........................................................................................  p/st 
8711.90 - Outros: 
8711.90.10  - - Ciclos, equipados com um motor elétrico auxiliar com uma 

potência nominal contínua não superior a 250 watts .................  p/st  
8711.90.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st  

8712.00  Bicicletas e outros ciclos (incluindo os triciclos), sem motor: 

8712.00.30  - Bicicletas com rolamento de esferas .............................................  p/st  
8712.00.70  - Outros ............................................................................................  p/st  

8713  Cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo 
com motor ou outro mecanismo de  propulsão: 

8713.10.00  - Sem mecanismo de  propulsão..................................................  p/st 
8713.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 

8714  Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713: 

8714.10 - De motocicletas (incluindo os ciclomotores): ∗

8714.10.10  - - Travões e suas partes .................................................................  -  ∗
8714.10.20  - - Caixas de velocidades e suas partes ..........................................  -  ∗
8714.10.30  - - Rodas, suas partes e acessórios.................................................  -  ∗
8714.10.40  - - Silenciosos e tubos de escape; suas partes ................................  -  ∗
8714.10.50  - - Embraiagens e suas partes .........................................................  -  ∗
8714.10.90  - - Outros  .........................................................................................  -  ∗
8714.20.00  - De cadeiras de rodas ou de outros veículos para inválidos ...  -  

- Outros: 
8714.91  - - Quadros e garfos, e suas partes:
8714.91.10  - - - Quadros .....................................................................................  p/st 
8714.91.30  - - - Garfos frontais ...........................................................................  p/st 
8714.91.90  - - - Partes .........................................................................................  -  
8714.92  - - Aros e raios: 
8714.92.10  - - - Aros ............................................................................................  p/st 
8714.92.90  - - - Raios ..........................................................................................  -  
8714.93.00  - - Cubos, exceto de travões, e pinhões de rodas livres ............  -  
8714.94  - - Travões, incluindo os cubos de travões, e suas partes: 
8714.94.20  - - - Travões ......................................................................................  -   
8714.94.90  - - - Partes .........................................................................................  -  
8714.95.00  - - Selins ..........................................................................................  - 
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8714.96  - - Pedais e pedaleiros, e suas partes: 
8714.96.10  - - - Pedais ........................................................................................  pa 
8714.96.30  - - - Pedaleiros ..................................................................................  -  
8714.96.90  - - - Partes .........................................................................................  -  
8714.99  - - Outros: 
8714.99.10  - - - Guiadores ...................................................................................  p/st 
8714.99.30  - - - Porta- bagagens .........................................................................  p/st 
8714.99.50  - - - Desviadores ...............................................................................  -  
8714.99.90  - - - Outros; partes ............................................................................  -  

8715.00  Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de 
crianças, e suas partes:

8715.00.10  - Carrinhos e veículos semelhantes ................................................  p/st 
8715.00.90  - Partes ............................................................................................  -  

8716  Reboques e semirreboques, para quaisquer veículos; outros 
veículos não autopropulsionados; suas partes: 

8716.10  - Reboques e semirreboques, para habitação ou para 
acampar, do tipo caravana: 

8716.10.92  - - De peso não superior a 1 600 kg .................................................  p/st  
8716.10.98  - - De peso superior a 1 600 kg ........................................................  p/st  
8716.20.00  - Reboques e semirreboques, autocarregáveis ou 

autodescarregáveis, para usos agrícolas ................................  p/st
- Outros reboques e semirreboques, para transporte de 

mercadorias: 
8716.31.00  - - Cisternas.....................................................................................  p/st 
8716.39  - - Outros: 
8716.39.10  - - - Especialmente concebidos para transporte de produtos de 

elevada radioatividade (Euratom) ..............................................  p/st 
- - - Outros: 
- - - - Novos: 

8716.39.30  - - - - - Semirreboques .......................................................................  p/st 
8716.39.50 - - - - - Outros .....................................................................................  p/st  
8716.39.80  - - - - Usados .....................................................................................  p/st 
8716.40.00  - Outros reboques e semirreboques ............................................  -  
8716.80.00  - Outros veículos ...........................................................................  -  
8716.90  - Partes: 
8716.90.10  - - Chassis ........................................................................................  -  
8716.90.30  - - Carroçarias ..................................................................................  -  
8716.90.50  - - Eixos ............................................................................................  -  
8716.90.90  - - Outras partes ...............................................................................  -  
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CAPÍTULO 88 

AERONAVES E APARELHOS ESPACIAIS, E SUAS PARTES 

Nota de subposições 

1. Considera-se “peso em carga”, para aplicação das subposições 8802.11 a 8802.40, o peso dos 
aparelhos em ordem normal de voo, excluindo o peso do pessoal, do combustível e dos diversos 
equipamentos, exceto os fixados com caráter permanente.  
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8801.00  Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros 
veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor: 

8801.00.10  - Balões e dirigíveis; planadores e asas voadoras ..........................  p/st   
8801.00.90  - Outros ............................................................................................  p/st   

8802  Outros veículos aéreos (por exemplo, helicópteros, aviões); 
veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de 
lançamento e veículos suborbitais: 

- Helicópteros: 
8802.11.00  - - De peso não superior a 2 000 Kg, sem carga .........................  p/st  
8802.12.00  - - De peso superior a 2 000 kg, sem carga .................................  p/st  
8802.20.00  - Aviões e  outros  veículos  aéreos,  de  peso não superior a 

2 000 kg, sem carga ....................................................................  p/st  
8802.30.00  - Aviões  e outros veículos aéreos, de  peso superior a 2 000 

kg, mas não superior a 15 000 kg, sem carga..........................  p/st  
8802.40.00  - Aviões  e outros veículos aéreos, de peso superior a 15 000 

kg, sem carga ..............................................................................  p/st  
8802.60  - Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos 

de lançamento e veículos suborbitais:
8802.60.10 - - Veículos espaciais (incluindo os satélites) ..................................  p/st 
8802.60.90 - - Veículos de lançamento e veículos suborbitais ...........................  p/st 

8803  Partes dos veículos e aparelhos, das posições 8801 ou 8802: 

8803.10.00  - Hélices e rotores, e suas partes .................................................  -  
8803.20.00 - Trens de aterragem e suas partes .............................................  -  
8803.30.00  - Outras partes de aviões ou de helicópteros .............................  -  
8803.90  - Outras: 
8803.90.10  - - De papagaios ...............................................................................  -  
8803.90.20 - - De veículos espaciais (incluindo os satélites) .............................  - 
8803.90.30 - - De veículos de lançamento e veículos suborbitais ......................  - 
8803.90.90 - - Outras ..........................................................................................  -  
8804.00.00  Para- quedas (incluindo os para- quedas dirigíveis e os 

parapentes) e os para-quedas giratórios; suas partes e 
acessórios ......................................................................................  -  
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8805  Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos 
aéreos; aparelhos e dispositivos para aterragem de veículos 
aéreos em porta- aviões e aparelhos e dispositivos 
semelhantes; aparelhos de treinamento de voo em terra; 
suas partes: 

8805.10  - Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos 
aéreos, e suas partes; aparelhos e dispositivos para 
aterragem de veículos aéreos em porta- aviões e aparelhos 
e dispositivos semelhantes, e suas partes: 

8805.10.10  - - Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos, 
e suas partes ..............................................................................  -  

8805.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
- Aparelhos de treinamento de voo em terra, e suas partes: 

8805.21.00  - - Simuladores de combate aéreo e suas partes ........................  -  
8805.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 89 

EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES 

Nota 

1. As embarcações incompletas ou por acabar e os cascos de embarcações, mesmo desmontados ou 
por montar, bem como as embarcações completas, desmontadas ou por montar, classificam- se, em 
caso de dúvida sobre a natureza das embarcações a que dizem respeito, na posição 8906. 

Notas complementares 

1. Apenas se incluem nas subposições 8901.10.10, 8901.20.10, 8901.30.10, 8901.90.10, 8902.00.10, 
8903.91.10, 8903.92.10, 8904.00.91 ou 8906.90.10 as embarcações concebidas para navegar no alto 
mar e cujo maior comprimento exterior do casco (excluindo os apêndices) seja igual ou superior a 12 
metros. Todavia, as embarcações de pesca e as embarcações de salvamento, quando concebidas 
para navegar no alto mar, são sempre consideradas embarcações para a navegação marítima, 
independentemente do seu comprimento.  

2.  Apenas se incluem nas subposições 8905.10.10 e 8905.90.10 as embarcações e as docas flutuantes, 
concebidas para permanecer no alto mar. 

3. Para aplicação da posição 8908, a expressão “embarcações e outras estruturas flutuantes, a serem 
desmanteladas” compreende também os artefactos seguintes, quando se apresentem a despacho 
com essas embarcações e desde que tenham feito parte do equipamento normal das mesmas: 

 -   peças de substituição (tais como as hélices), mesmo novas, 

 -   artefactos amovíveis (móveis, artigos de cozinha, louças, etc.) que apresentem evidentes sinais de 
uso. 
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8901  Transatlânticos, barcos de excursão, ferry- boats, 
cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o 
transporte de pessoas ou de mercadorias: 

8901.10  - Transatlânticos, barcos de excursão e embarcações 
semelhantes principalmente concebidas para o transporte 
de pessoas; ferry -  boats:

8901.10.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st   
8901.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
8901.20 - Navios-tanque: 
8901.20.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st  
8901.20.90  - - Outros ..........................................................................................  ct/l 
8901.30  - Barcos frigoríficos, exceto os da subposição 8901.20: 
8901.30.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st  
8901.30.90  - - Outros ..........................................................................................  ct/l 
8901.90  - Outras embarcações para o transporte de mercadorias ou 

para o transporte de pessoas e de mercadorias: 
8901.90.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st  
8901.90.90 - - Outras ..........................................................................................  ct/l  
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8902.00  Barcos de pesca; navios-fábricas e outras embarcações para 
o tratamento ou conservação de produtos da pesca: 

8902.00.10 - Para navegação marítima .............................................................  p/st  
8902.00.90  - Outros ............................................................................................  p/st 

8903  Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de 
desporto; barcos a remos e canoas: 

8903.10  - Barcos insufláveis:
8903.10.10 - - De peso unitário não superior a 100 kg .......................................  p/st 
8903.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

- Outros: 
8903.91  - - Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar: 
8903.91.10  - - - Para navegação marítima ..........................................................  p/st  
8903.91.90 - - - Outros ........................................................................................  p/st  
8903.92  - - Barcos a motor, exceto com motor fora- de- borda:
8903.92.10  - - - Para navegação marítima ..........................................................  p/st  

- - - Outros: 
8903.92.91  - - - - De comprimento não superior a 7,5 m .....................................  p/st  
8903.92.99  - - - - De comprimento superior a 7,5 m ............................................  p/st  
8903.99  - - Outros: 
8903.99.10  - - - De peso unitário não superior a 100 kg .....................................  p/st  

- - - Outros: 
8903.99.91  - - - - De comprimento não superior a 7,5 m .....................................  p/st  
8903.99.99  - - - - De comprimento superior a 7,5 m ............................................  p/st  

8904.00  Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras 
embarcações: 

8904.00.10  - Rebocadores .................................................................................  p/st  
- Barcos concebidos para empurrar outras embarcações: 

8904.00.91  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st  
8904.00.99  - - Outros ..........................................................................................  - 

8905  Barcos- faróis, barcos- bombas, dragas, guindastes 
flutuantes e outras embarcações em que a navegação é 
acessória da função principal; docas flutuantes; plataformas 
de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis: 

8905.10  - Dragas: 
8905.10.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st 
8905.10.90  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
8905.20.00  - Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou 

submersíveis ...............................................................................  p/st 
8905.90  - Outros: 
8905.90.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st 
8905.90.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

8906  Outras embarcações, incluindo os navios de guerra e os 
barcos salva- vidas, exceto os barcos a remos: 

8906.10.00  - Navios de guerra ...........................................................................  p/st   
8906.90 - Outras:
8906.90.10  - - Para navegação marítima ............................................................  p/st  

- - Outros: 
8906.90.91  - - - De peso unitário não superior a 100 kg .....................................  p/st  
8906.90.99  - - - Outros ........................................................................................  p/st  

8907  Outras estruturas flutuantes (por exemplo, balsas, 
reservatórios, caixões, boias de amarração, boias de 
sinalização e semelhantes): 
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8907.10.00  - Balsas insufláveis .......................................................................  p/st  
8907.90.00  - Outras ...........................................................................................  p/st  
8908.00.00  Embarcações e outras estruturas flutuantes, a serem 

desmanteladas ..............................................................................  -  
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SECÇÃO XVIII 

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓTICA, FOTOGRAFIA OU CINEMATOGRAFIA, MEDIDA,    
CONTROLE  OU   DE PRECISÃO;  INSTRUMENTOS E  APARELHOS   MÉDICO- CIRÚRGICOS;  
APARELHOS DE RELOJOARIA; INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

CAPÍTULO 90 

INSTRUMENTOS E  APARELHOS DE  ÓTICA, FOTOGRAFIA  OU CINEMATOGRAFIA,  MEDIDA, 
CONTROLE OU DE PRECISÃO; INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICO- C IRÚRGICOS; SUAS 

PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas 

1. Este Capítulo não compreende: 

 a) os artefactos para usos técnicos, de borracha vulcanizada não endurecida (posição 4016), de 
couro natural ou reconstituído (posição 4205), ou de matérias têxteis (posição 5911);  

 b) as cintas e ligaduras de matérias têxteis, cujo efeito pretendido sobre o órgão a sustentar ou a 
manter é obtido unicamente em função da elasticidade (por exemplo, cintas de gravidez, ligaduras 
torácicas, ligaduras abdominais, ligaduras para articulações ou músculos) (Secção XI);  

 c) os produtos refratários da posição 6903; os artefactos para usos químicos e outros usos técnicos, 
da posição 6909;  

 d)  os espelhos de vidro, não trabalhados opticamente, da posição 7009, e os espelhos de metais 
comuns ou de metais preciosos, que não tenham as características de elementos de ótica (posição 
8306 ou Capítulo 71);  

 e)  os artigos de vidro das posições 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;  

 f)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV), e os artefactos semelhantes de plásticos (Capítulo 39);  

 g)  as bombas distribuidoras com dispositivo medidor, da posição 8413; as básculas e balanças de 
verificação e contagem de peças fabricadas, bem como os pesos para balanças apresentados 
isoladamente (posição 8423); os aparelhos de elevação e de movimentação (posições 8425 a 
8428); as cortadeiras de todos os tipos para o trabalho do papel ou do cartão (posição 8441); os 
dispositivos especiais para ajustar a peça a trabalhar ou as ferramentas, nas máquinas- 
ferramentas, mesmo munidos de dispositivos óticos de leitura (por exemplo, divisores óticos), da 
posição 8466 (exceto os dispositivos puramente óticos: lunetas de centragem, de alinhamento, por 
exemplo); as máquinas de calcular (posição 8470); as torneiras, válvulas e dispositivos 
semelhantes (posição 8481); máquinas e aparelhos da posição 8486, incluindo os aparelhos para 
projeção ou execução de traçados de circuitos em superfícies sensibilizadas de materiais 
semicondutores;   

 h) os faróis de iluminação dos  tipos utilizados em ciclos ou automóveis (posição 8512); as lanternas 
elétricas portáteis da posição 8513; os aparelhos cinematográficos para gravação ou reprodução 
de som, bem como os aparelhos para reprodução em série de suportes de som (posição 8519); os 
fonocaptores (posição 8522); as câmaras de televisão, as câmaras fotográficas digitais e câmaras 
de vídeo (posição 8525); os aparelhos de  radiodetecção  e de radiossondagem, os aparelhos de 
radionavegação e os aparelhos de radiotelecomando (posição 8526); conectores para fibras óticas, 
feixes ou cabos de fibras óticas (posição 8536); os aparelhos de comando numérico da posição 
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8537; os artigos denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” da posição 8539; os 
cabos de fibras óticas da posição 8544;  

 ij) os projetores da posição 9405;  

 k) os artigos do Capítulo 95;  

 l) as medidas de capacidade, que se classificam como obra da matéria constitutiva;  

 m) as bobinas e suportes semelhantes (classificação consoante a matéria constitutiva: por exemplo, 
posição 3923 ou Secção XV). 

2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, as partes e acessórios para máquinas, aparelhos, 
instrumentos ou outros artefactos do presente Capítulo classificam- se de acordo com as seguintes 
regras: 

 a) as partes e acessórios que consistam em artefactos compreendidos em qualquer das posições do 
presente Capítulo ou dos Capítulos 84, 85 ou 91 (exceto as posições 8487, 8548 ou 9033) 
classificam- se nas respetivas posições quaisquer que sejam as máquinas, aparelhos ou 
instrumentos a que se destinem;  

 b) quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma máquina, 
instrumento ou aparelho determinados, ou a várias máquinas, instrumentos ou aparelhos, 
compreendidos numa mesma posição (mesmo nas posições 9010, 9013 ou 9031), as partes e 
acessórios que não sejam os considerados na alínea a) anterior classificam- se na posição 
correspondente a essa ou a essas máquinas, instrumentos ou aparelhos;  

 c) as outras partes e acessórios classificam- se na posição 9033. 

3. As disposições das Notas 3 e 4 da Secção XVI aplicam- se também ao presente Capítulo.  

4. A posição 9005 não compreende as miras telescópicas para armas, os periscópios para submarinos 
ou carros de combate, nem as lunetas para máquinas, aparelhos ou instrumentos deste Capítulo ou 
da Secção XVI (posição 9013). 

5.  As máquinas, aparelhos ou instrumentos óticos de medida ou controlo, suscetíveis de se classificarem 
simultaneamente nas posições 9013 e 9031, classificam- se nesta última posição. 

6. Na aceção da posição 9021, consideram-se “artigos e aparelhos ortopédicos”, os artigos e aparelhos 
utilizados: 

 - seja para prevenir ou corrigir determinadas deformidades corporais; 

 - seja para sustentar ou manter partes do corpo na sequência de uma doença, de uma operação ou 
de uma lesão. 

Os artigos e aparelhos ortopédicos incluem o calçado ortopédico e as palmilhas especiais, concebidos 
para corrigir afeções ortopédicas do pé, contando que sejam 1) fabricados sob medida ou 2) 
fabricados em série, apresentados por unidades e não por pares, e concebidos para se adaptarem 
indiferentemente a cada pé.  

7. A posição 9032 compreende unicamente: 

 a) os instrumentos e  aparelhos  para  regulação  do caudal, do nível, da pressão ou de outras 
características dos fluidos gasosos ou líquidos, ou para controlo automático de temperaturas, 
mesmo que o seu modo de funcionamento dependa de um fenómeno elétrico que varia de acordo 
com o fator a ser automaticamente controlado, e que têm por função levar este fator a um valor 
desejado e mantê-lo estabilizado, sem ser influenciado por eventuais perturbações, mediante uma 
medida contínua ou periódica do seu valor real; 

 b) os reguladores  automáticos  de  grandezas  elétricas,  bem  como os reguladores automáticos  de  
outras  grandezas,  cujo  modo de funcionamento dependa de um fenómeno elétrico que varia de 
acordo com o fator a ser controlado, e que têm por função levar este fator a um valor desejado e 
mantê-lo estabilizado, sem ser influenciado por eventuais perturbações, mediante uma medida 
contínua ou periódica do seu valor real.     
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Nota complementar 

1. Consideram- se como “instrumentos e aparelhos eletrónicos”, na aceção das subposições 9015 10 10, 
9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 
9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 
9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10,  9030 89 30, 9031 80 32, 
9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, os instrumentos e aparelhos que contenham um ou mais 
artefactos das posições 8540, 8541 ou 8542. Todavia, para aplicação desta disposição, não são 
tomados em consideração os artefactos das posições 8540, 8541 ou 8542 que desempenhem apenas 
a função de retificadores de corrente ou que se apresentem apenas na parte desses instrumentos ou 
aparelhos que se destine à alimentação dos mesmos.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

9001  Fibras óticas e feixes de fibras óticas; cabos de fibras óticas, 
exceto os da posição 8544; matérias polarizantes, em folhas 
ou em placas; lentes (incluindo as de contacto), prismas, 
espelhos e outros elementos de ótica, de qualquer matéria, 
não montados, exceto os de vidro não trabalhado 
opticamente: 

9001.10  - Fibras óticas, feixes e cabos de fibras óticas: 
9001.10.10  - - Cabos condutores de imagens ....................................................  -  
9001.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9001.20.00  - Matérias polarizantes, em folhas ou em placas .......................  -  
9001.30.00  - Lentes de contacto ......................................................................  p/st  
9001.40  - Lentes de vidro, para óculos: 
9001.40.20  - - Não corretoras .............................................................................  p/st  

- - Corretoras: 
- - - Totalmente trabalhadas nas duas faces: 

9001.40.41  - - - - Unifocais ...................................................................................  p/st  
9001.40.49  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  
9001.40.80  - - - Outras ........................................................................................  p/st  
9001.50  - Lentes de outras matérias, para óculos: 
9001.50.20  - - Não corretoras .............................................................................  p/st  

- - Corretoras: 
- - - Totalmente trabalhadas nas duas faces: 

9001.50.41  - - - - Unifocais ...................................................................................  p/st  
9001.50.49  - - - - Outras .......................................................................................  p/st  
9001.50.80  - - - Outras ........................................................................................  p/st  
9001.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9002  Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de ótica, de 
qualquer matéria, montados, para instrumentos ou 
aparelhos, exceto os de vidro não trabalhado opticamente:

- Objetivas: 
9002.11.00  - - Para câmaras, para projetores ou para aparelhos 

fotográficos ou cinematográficos, de ampliação ou de 
redução ........................................................................................  p/st

9002.19.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
9002.20.00  - Filtros ............................................................................................  p/st 
9002.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9003  Armações para óculos e artigos semelhantes, e suas partes:

- Armações: 
9003.11.00  - - De plástico ..................................................................................  p/st  
9003.19.00  - - De outras matérias ....................................................................  p/st  
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9003.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

9004  Óculos para correção, proteção ou outros fins, e artigos 
semelhantes:

9004.10  - Óculos de sol: 
9004.10.10  - - Com lentes trabalhadas opticamente. .........................................  p/st 

- - Outros: 
9004.10.91  - - - Com lentes de plástico ...............................................................  p/st 
9004.10.99  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
9004.90  - Outros: 
9004.90.10  - - Com lentes de plástico ................................................................  -  
9004.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

9005  Binóculos, lunetas, incluindo as astronómicas, telescópios 
óticos, e suas armações; outros instrumentos de astronomia 
e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia: 

9005.10.00  - Binóculos .....................................................................................  p/st 
9005.80.00  - Outros instrumentos ...................................................................  -  
9005.90.00  - Partes e acessórios (incluindo as armações)...........................  -  

9006  Câmaras fotográficas; aparelhos e dispositivos, incluindo as 
lâmpadas e tubos de luz relâmpago (flash), para fotografia, 
exceto as lâmpadas e tubos de descarga da posição 85.39: 

9006.10.00  - Câmaras fotográficas dos tipos utilizados para preparação 
de clichés ou cilindros de impressão .......................................  p/st  

9006.30.00  - Câmaras fotográficas especialmente concebidas para 
fotografia submarina ou aérea, para exame médico de 
órgãos internos ou para laboratórios de medicina legal ou 
de investigação judicial .............................................................  p/st 

9006.40.00  - Câmaras fotográficas para filmes de revelação e cópia 
instantâneas ................................................................................  p/st 

- Outras câmaras fotográficas: 
9006.51.00  - - Com visor de reflexão através da objetiva (reflex), para 

filmes, em rolos de largura não superior a 35 mm ...............  p/st 
9006.52.00  - - Outras, para filmes, em rolos, de largura inferior a 35 mm ...  p/st 
9006.53  - - Outras, para filmes, em rolos, de 35 mm de largura:
9006.53.10  - - - Câmaras fotográficas descartáveis ...........................................  p/st  
9006.53.80  - - - Outras ........................................................................................  p/st
9006.59.00  - - Outras .........................................................................................  p/st 
 - Aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos de luz 

relâmpago (flash), para fotografia: 
9006.61.00  - - Aparelhos de tubo de descarga para produção de luz 

relâmpago (denominados “flashes eletrónicos”) .................  p/st 
9006.69.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
 - Partes e acessórios: 
9006.91.00  - - De câmaras fotográficas ...........................................................  -  
9006.99.00  - - Outros .........................................................................................  - 

9007  Câmaras e projetores, cinematográficos, mesmo com 
aparelhos de gravação ou de reprodução de som 
incorporados: 

9007.10.00 - Câmaras ........................................................................................  p/st  
9007.20.00 - Projetores .....................................................................................  p/st 

- Partes e acessórios: 
9007.91.00  - - De câmaras .................................................................................  -  
9007.92.00  - - De projetores ..............................................................................  -  
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9008  Aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de 
ampliação ou de redução:

9008.50.00  - Projetores e aparelhos de ampliação ou de redução ..............  p/st  
9008.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9010  Aparelhos e material dos tipos usados nos laboratórios 
fotográficos ou cinematográficos não especificados nem 
compreendidos noutras posições do presente Capítulo; 
negatoscópios; ecrãs para projeção: 

9010.10.00  - Aparelhos e material para revelação automática de filmes 
fotográficos, de filmes cinematográficos ou de papel 
fotográfico, em rolos, ou para cópia automática de filmes 
revelados em rolos de papel fotográfico .................................  -  

9010.50.00 - Outros aparelhos e material para laboratórios fotográficos 
ou cinematográficos; negatoscópios .......................................  -  

9010.60.00  - Ecrãs para projeção ....................................................................  -  
9010.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9011  Microscópios óticos, incluindo os microscópios para 
fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção: 

9011.10  - Microscópios estereoscópicos:
9011.10.10 - - Com equipamento especificamente destinado à movimentação 

e transporte de bolachas (wafers) de semicondutores ou de 
retículos ........................................................................................  p/st 

9011.10.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 
9011.20  - Outros microscópios, para fotomicrografia, cinefoto-

micrografia ou microprojecção:
9011.20.10 - - Microscópios fotomicrográficos com equipamento 

especificamente destinado à movimentação e transporte de 
bolachas (wafers) de semicondutores ou de retículos ..............  p/st 

9011.20.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 
9011.80.00  - Outros microscópios ..................................................................  p/st 
9011.90  - Partes e acessórios:
9011.90.10 - - De aparelhos  das  subposições  9011 10 10  ou  9011 20 10 ....  - 
9011.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

9012  Microscópios, exceto óticos; difractógrafos: 

9012.10  - Microscópios, exceto óticos; difractógrafos:
9012.10.10 - - Microscópios de eletrões, com equipamento especificamente 

destinado à movimentação e transporte de bolachas (wafers)
de semicondutores ou de retículos ............................................  - 

9012.10.90 - - Outros ..........................................................................................  - 
9012.90  - Partes e acessórios:
9012.90.10 - - De aparelhos da subposição 9012 10 10 ....................................  - 
9012.90.90 - - Outros ..........................................................................................  - 

9013  Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos 
compreendidos mais especificamente noutras posições; 
lasers, exceto díodos laser; outros aparelhos e instrumentos 
de ótica, não especificados nem compreendidos noutras 
posições do presente Capítulo: 

9013.10.00  - Miras telescópicas para armas; periscópios; lunetas para 
máquinas, aparelhos ou instrumentos do presente Capítulo 
ou da Secção XVI ........................................................................  -  

9013.20.00  - Lasers, exceto díodos laser .......................................................  -  
9013.80  - Outros dispositivos, aparelhos e instrumentos: 

- - Dispositivos de cristais líquidos: 
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9013.80.20  - - - Dispositivos de cristais líquidos de matriz ativa .........................  -  
9013.80.30  - - - Outros ........................................................................................  -  
9013.80.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9013.90  - Partes e acessórios: 
9013.90.10  - - De dispositivos de cristais líquidos (LCD) ...................................  -  
9013.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

9014  Bússolas, incluindo as agulhas de marear; outros 
instrumentos e aparelhos de navegação: 

9014.10.00  - Bússolas, incluindo as agulhas de marear ...............................  -  
9014.20  - Instrumentos e aparelhos para navegação aérea ou espacial 

(exceto bússolas): 
9014.20.20 - - Sistemas de navegação por inércia .............................................  p/st  
9014.20.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
9014.80.00  - Outros aparelhos e instrumentos ..............................................  -  
9014.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9015  Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, 
agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, 
oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, 
exceto bússolas; telémetros: 

9015.10  - Telémetros: 
9015.10.10  - - Eletrónicos ...................................................................................  - 
9015.10.90  - - Outros ..........................................................................................  - 
9015.20  - Teodolitos e taqueómetros: 
9015.20.10  - - Eletrónicos ...................................................................................  - 
9015.20.90  - - Outros ..........................................................................................  - 
9015.30  - Níveis: 
9015.30.10  - - Eletrónicos ...................................................................................  - 
9015.30.90  - - Outros ..........................................................................................  - 
9015.40  - Instrumentos e aparelhos de fotogrametria: 
9015.40.10  - - Eletrónicos ...................................................................................  -  
9015.40.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9015.80  - Outros instrumentos e aparelhos: 

- - Eletrónicos: 
9015.80.11  - - - De meteorologia, de hidrologia e de geofísica ...........................  -  
9015.80.19  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - Outros: 
9015.80.91  - - - De geodesia, de topografia, de agrimensura, de nivelamento e 

de hidrografia .............................................................................  -  
9015.80.93  - - - De meteorologia, de hidrologia e de geofísica ...........................  -  
9015.80.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
9015.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9016.00  Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5 cg, com 
ou sem pesos: 

9016.00.10  - Balanças ........................................................................................  p/st 
9016.00.90  - Partes e acessórios .......................................................................  -  

9017  Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por 
exemplo, máquinas de desenhar, pantógrafos, 
transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e 
discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de 
uso manual (por exemplo, metros, micrómetros, 
paquímetros e calibres), não especificados nem 
compreendidos noutras posições do presente Capítulo: 

9017.10  - Mesas e máquinas, de desenhar, mesmo automáticas: 
9017.10.10 - - Traçadores ...................................................................................  p/st 
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9017.10.90 - - Outros ..........................................................................................  p/st 
9017.20  - Outros instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo: 
9017.20.05 - - Traçadores ...................................................................................  p/st 
9017.20.10 - - Outros instrumentos de desenho..............................................  -  
9017.20.39 - - Instrumentos de traçado ..............................................................  p/st  
9017.20.90  - - Instrumentos de cálculo ...............................................................  p/st 
9017.30.00  - Micrómetros, paquímetros, calibres e semelhantes ................  p/st  
9017.80  - Outros instrumentos: 
9017.80.10  - - Metros e réguas graduadas .........................................................  -  
9017.80.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9017.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9018  Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, 
odontologia e veterinária, incluindo os aparelhos para 
cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como 
os aparelhos para testes visuais: 

- Aparelhos de eletrodiagnóstico (incluindo os aparelhos de 
exploração funcional e os de verificação de parâmetros 
fisiológicos): 

9018.11.00  - - Eletrocardiógrafos .....................................................................  - 
9018.12.00 - - Aparelhos de diagnóstico por varredura ultrassónica, 

(scanners) .................................................................................  - 
9018.13.00 - - Aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância 

magnética .................................................................................  - 
9018.14.00 - - Aparelhos de cintilografia .........................................................  - 
9018.19  - - Outros: 
9018.19.10 - - - Aparelhos de monotorização simultânea de dois ou mais 

parâmetros fisiológicos ..............................................................  - 
9018.19.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
9018.20.00  - Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos ..................  -  

- Seringas, agulhas, cateteres, cânulas e instrumentos 
semelhantes: 

9018.31  - - Seringas, mesmo com agulhas: 
9018.31.10  - - - De plástico .................................................................................  -  
9018.31.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
9018.32  - - Agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas: 
9018.32.10  - - - Agulhas tubulares de metal........................................................  -  
9018.32.90  - - - Agulhas para suturas .................................................................  -  
9018.39.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros instrumentos e aparelhos, para odontologia: 
9018.41.00  - - Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa 

base comum com outros equipamentos dentários ..............  -  
9018.49  - - Outros: 
9018.49.10  - - - Mós, discos, brocas e escovas, para utilização em aparelhos 

dentários de brocar ....................................................................  -  
9018.49.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
9018.50  - Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia: 
9018.50.10  - - Não óticos ....................................................................................  -  
9018.50.90  - - Óticos ...........................................................................................  -  
9018.90  - Outros instrumentos e aparelhos: 
9018.90.10  - - Instrumentos e aparelhos para medir a tensão arterial ...............  -  
9018.90.20  - - Endoscópios ................................................................................  -  
9018.90.30  - - Rins artificiais ...............................................................................  -  
9018.90.40 - - Aparelhos de diatermia ................................................................  -  
9018.90.50  - - Aparelhos de transfusão ..............................................................  -  
9018.90.60  - - Instrumentos e aparelhos de anestesia .......................................  -  
9018.90.75  - - Aparelhos para estimulação neurológica .....................................  -  
9018.90.84 - - Outros ..........................................................................................  -   

9019  Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; 
aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de 
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oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios 
de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória: 

9019.10  - Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; 
aparelhos de psicotécnica: 

9019.10.10  - - Vibromassajadores elétricos........................................................  -  
9019.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9019.20.00  - Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de 

aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e 
outros aparelhos de terapia respiratória ..................................  -  

9020.00.00  Outros aparelhos respiratórios e máscaras contra gases, 
exceto as máscaras de proteção desprovidas de mecanismo 
e de elemento filtrante amovível ..................................................  -  

9021  Artigos e aparelhos ortopédicos, incluindo as cintas e 
ligaduras médico- cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e 
outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos 
de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e 
outros aparelhos para compensar deficiências ou 
enfermidades, que se destinam a ser transportados à mão 
ou sobre as pessoas ou a ser implantados no organismo: 

9021.10  - Aparelhos de ortopedia ou para fraturas: 
9021.10.10  - - Artigos e aparelhos ortopédicos ..................................................  -  
9021.10.90  - - Artigos e aparelhos para fraturas ................................................  -  

- Artigos e aparelhos de prótese dentária: 
9021.21  - - Dentes artificiais: 
9021.21.10  - - - De plástico  ................................................................................  100 p/st 
9021.21.90  - - - De outras matérias  ....................................................................  100 p/st 
9021.29.00  - - Outros .........................................................................................  -

- Outros artigos e aparelhos de prótese:
9021.31.00  - - Próteses articulares ...................................................................  -  
9021.39  - - Outros: 
9021.39.10  - - - Próteses oculares ......................................................................  -  
9021.39.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
9021.40.00  - Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as 

partes e acessórios ....................................................................  p/st 
9021.50.00  - Estimuladores cardíacos, exceto as partes e acessórios .......  p/st 
9021.90  - Outros: 
9021.90.10  - - Partes e acessórios de aparelhos para facilitar a audição dos 

surdos ........................................................................................  -  
9021.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

9022  Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações 
alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, 
odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de 
radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e 
outros dispositivos geradores de raios X, os geradores de 
tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as 
mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou 
tratamento: 

- Aparelhos de raios X, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, 
odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de 
radiofotografia ou de radioterapia: 

9022.12.00  - - Aparelhos de tomografia computadorizada  ...........................  p/st 
9022.13.00 - - Outros, para odontologia ..........................................................  p/st 
9022.14.00 - - Outros, para usos médicos, cirúrgicos ou veterinários ........  p/st 
9022.19.00  - - Para outros usos .......................................................................  p/st 
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- Aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama, mesmo 
para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, 
incluindo os aparelhos de radiofotografia ou radioterapia: 

9022.21.00  - - Para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou 
veterinários ...............................................................................  p/st 

9022.29.00  - - Para outros usos .......................................................................  p/st 
9022.30.00  - Tubos de raios X ..........................................................................  p/st 
9022.90.00  - Outros, incluindo as partes e acessórios .................................  -  

9023.00  Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para 
demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), 
não suscetíveis de outros usos: 

9023.00.10  - Para o ensino da física, da química ou da técnica ........................  -  
9023.00.80  - Outros ............................................................................................  -  

9024  Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, 
compressão, elasticidade ou de outras propriedades 
mecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, 
têxteis, papel, plásticos): 

9024.10  - Máquinas e aparelhos para ensaios de metais: 
  - - Eletrónicos: 
9024.10.11  - - - Universais e para ensaios de tração ..........................................  -   
9024.10.13  - - - Para ensaios de dureza .............................................................  -   
9024.10.19  - - - Outros ........................................................................................  -   
9024.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -   
9024.80  - Outras máquinas e aparelhos: 

- - Eletrónicos: 
9024.80.11  - - - Para ensaios de têxteis, papeis e cartões .................................  -   
9024.80.19  - - - Outros ........................................................................................  -   
9024.80.90  - - Outros ..........................................................................................  -   

9024.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9025  Densímetros, aerómetros, pesa- líquidos e instrumentos 
flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, 
barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou 
não, mesmo combinados entre si: 

- Termómetros e pirómetros, não combinados com outros 
instrumentos: 

9025.11  - - De líquido, de leitura direta: 
9025.11.20  - - - Médicos ou veterinários .............................................................  p/st  
9025.11.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
9025.19  - - Outros: 
9025.19.20  - - - Eletrónicos .................................................................................  p/st  
9025.19.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
9025.80 - Outros instrumentos:
9025.80.20 - - Barómetros não combinados com outros instrumentos ..............  p/st 

- - Outros: 
9025.80.40 - - - Eletrónicos .................................................................................  -  
9025.80.80 - - - Outros ........................................................................................  -  
9025.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9026  Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do 
caudal, do nível, da pressão ou de outras características 
variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo, medidores de 
caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de 
calor), exceto os instrumentos e aparelhos das posições 
9014, 9015, 9028 ou 9032: 
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9026.10  - Para medida ou controlo do caudal ou do nível dos 
líquidos: 

- - Eletrónicos: 
9026.10.21  - - - Medidores de caudal ..................................................................  p/st  
9026.10.29  - - - Outros ........................................................................................  p/st  

- - Outros: 
9026.10.81  - - - Medidores de caudal ..................................................................  p/st  
9026.10.89  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
9026.20  - Para medida ou controlo da pressão: 
9026.20.20  - - Eletrónicos ...................................................................................  p/st  

- - Outros: 
9026.20.40 - - - Manómetros de espiral ou de membrana manométrica 

metálica ......................................................................................  p/st  
9026.20.80  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
9026.80  - Outros instrumentos e aparelhos: 
9026.80.20  - - Eletrónicos ...................................................................................  -   
9026.80.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
9026.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9027  Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas 
(por exemplo, polarímetros, refratómetros, espectómetros, 
analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e 
aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, 
dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou para 
medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas (incluindo 
os indicadores de tempo de exposição); micrótomos: 

9027.10  - Analisadores de gases ou de fumos:
9027.10.10  - - Eletrónicos ...................................................................................  p/st 
9027.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
9027.20.00  - Cromatógrafos e aparelhos de eletroforese .............................  -
9027.30.00  - Espectrómetros, espectrofotómetros e espectrógrafos que 

utilizem as radiações óticas (UV, visíveis, IV) .........................  -  
9027.50.00  - Outros aparelhos e instrumentos que utilizem as radiações 

óticas (UV, visíveis, IV)...............................................................  -  
9027.80  - Outros instrumentos e aparelhos: 
9027.80.05  - - Indicadores de tempo de exposição ............................................  -  
  - - Outros: 

- - - Eletrónicos: 
9027.80.11  - - - - pHmetros, rHmetros e outros aparelhos para medir a 

conductividade .........................................................................  -  
9027.80.13  - - - - Aparelhos para realização de medições das propriedades 

físicas de materiais semicondutores ou de substratos de 
dispositivos de cristais líquidos ou das camadas condutoras 
e isoladoras associadas, durante o processo de produção de 
bolachas (wafers) de semicondutores ou de dispositivos de 
cristais líquidos ........................................................................  -  

9027.80.17  - - - - Outros .......................................................................................  -  
- - - Outros: 

9027.80.91  - - - - Viscosímetros, porosímetros e dilatómetros ............................  -  
9027.80.99  - - - - Outros .......................................................................................  -   
9027.90  - Micrótomos; partes e acessórios: 
9027.90.10  - - Micrótomos ..................................................................................  p/st 

- - Partes e acessórios: 
9027.90.50 - - - De aparelhos das subposições 9027 20 a 9027 80 ...................  - 
9027.90.80 - - - De micrótomos ou de analisadores de gases ou de fumos .......  - 

9028  Contadores de gases, de líquidos ou de eletricidade, 
incluindo os aparelhos para a sua aferição: 

9028.10.00  - Contadores de gases ..................................................................  p/st 
9028.20.00  - Contadores de líquidos...............................................................  p/st 
9028.30  - Contadores de eletricidade: 
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- - Para corrente alterna: 
9028.30.11  - - - Monofásica .................................................................................  p/st 
9028.30.19  - - - Polifásica ....................................................................................  p/st 
9028.30.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
9028.90  - Partes e acessórios: 
9028.90.10  - - De contadores de eletricidade .....................................................  -  
9028.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

9029  Outros contadores (por exemplo, contadores de voltas, 
contadores de produção, taxímetros, totalizadores de 
caminho percorrido, podómetros); indicadores de 
velocidade e tacómetros, exceto os das posições 9014 ou 
9015; estroboscópios: 

9029.10.00  - Contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros, 
totalizadores de caminho percorrido, podómetros e 
contadores semelhantes............................................................  -  

9029.20  - Indicadores de velocidade e tacómetros; estroboscópios:
- - Indicadores de velocidade e tacómetros: 

9029.20.31  - - - Indicadores de velocidade para veículos terrestres ...................  -  
9029.20.38  - - - Outros ........................................................................................  -   
9029.20.90  - - Estroboscópios ............................................................................  -   
9029.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  

9030  Osciloscópios, analisadores de espectro e outros 
instrumentos e aparelhos para medida ou controlo de 
grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida 
ou deteção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou 
outras radiações ionizantes: 

9030.10.00  - Instrumentos e aparelhos para medida ou deteção de 
radiações ionizantes ..................................................................  -  

9030.20  - Osciloscópios e oscilógrafos:
9030.20.10  - - Catódicos .....................................................................................  -   
9030.20.30  - - Outros, com dispositivo registador ..............................................  -    

- - Outros: 
9030.20.91  - - - Eletrónicos .................................................................................  -    
9030.20.99  - - - Outros ........................................................................................  -   

- Outros aparelhos e instrumentos para medida ou controlo da 
tensão, intensidade, resistência ou da potência: 

9030.31.00  - - Multímetros, sem dispositivo registador ................................  -  
9030.32.00  - - Multímetros, com dispositivo registador ................................  -  
9030.33  - - Outros, sem dispositivo registador: 
9030.33.10  - - - Eletrónicos .................................................................................  -   

- - - Outros: 
9030.33.91  - - - - Voltímetros ...............................................................................  -    
9030.33.99  - - - - Outros .......................................................................................  -   
9030.39.00  - - Outros, com dispositivo registador .........................................  -  
9030.40.00  - Outros instrumentos e aparelhos, especialmente 

concebidos para telecomunicação (por exemplo, 
diafonómetros, medidores de ganho, distorciómetros, 
psofómetros) ...............................................................................  -  

- Outros instrumentos e aparelhos: 
9030.82.00 - - Para medida ou controlo de bolachas (wafers) ou de 

dispositivos semicondutores .................................................  - 
9030.84.00 - - Outros, com dispositivo registador .........................................  -  
9030.89  - - Outros: 
9030.89.30 - - - Eletrónicos .................................................................................  -  
9030.89.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
9030.90  - Partes e acessórios: 
9030.90.20 - - De aparelhos da subposição 9030 82 00 ....................................  -  
9030.90.85 - - Outros ..........................................................................................  -  
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9031  Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, 
não especificados nem compreendidos noutras posições do 
presente Capítulo; projetores de perfis: 

9031.10.00  - Máquinas de equilibrar peças mecânicas .................................  -  
9031.20.00  - Bancos de ensaio ........................................................................  -  
 - Outros instrumentos e aparelhos óticos: 
9031.41.00 - - Para controlo de bolachas (wafers) ou de dispositivos 

semicondutores ou para controlo de máscaras ou de 
retículos utilizados na fabricação de dispositivos 
semicondutores .......................................................................  - 

9031.49 - - Outros:
9031.49.10 - - - Projetores de perfis ....................................................................  p/st  
9031.49.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
9031.80  - Outros instrumentos, aparelhos e máquinas:

- - Eletrónicos: 
- - - Para medida ou controlo de grandezas geométricas: 

9031.80.32  - - - - Para controlo de bolachas (wafers) ou de dispositivos 
semicondutores ou para controlo de máscaras ou de 
retículos utilizados na fabricação de dispositivos 
semicondutores .......................................................................  - 

9031.80.34 - - - - Outros .......................................................................................  - 
9031.80.38  - - - Outros ........................................................................................  -   

- - Outros: 
9031.80.91 - - - Para medida ou controlo de grandezas geométricas ................  - 
9031.80.98  - - - Outros ........................................................................................  -   
9031.90  - Partes e acessórios: 
9031.90.20 - - Para aparelhos da subposição 9031 41 00 ou para 

instrumentos e aparelhos óticos para medição da contaminação 
por partículas na superfície das bolachas (wafers) de 
semicondutores da subposição 9031 49 90 .................................  -  

9031.90.30 - - Para aparelhos da subposição 9031 80 32  ................................  - 
9031.90.85 - - Outros ..........................................................................................  -  

9032  Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, 
automáticos: 

9032.10  - Termóstatos: 
9032.10.20  - - Eletrónicos ...................................................................................  p/st  

- - Outros: 
9032.10.81  - - - De dispositivo de disparo elétrico ..............................................  p/st  
9032.10.89  - - - Outros ........................................................................................  p/st  
9032.20.00  - Manóstatos (pressóstatos) .........................................................  p/st  

- Outros instrumentos e aparelhos: 
9032.81.00  - - Hidráulicos ou pneumáticos .....................................................  -  
9032.89.00  - - Outros .........................................................................................  -  
9032.90.00  - Partes e acessórios .....................................................................  -  
9033.00.00  Partes e acessórios, não especificados nem compreendidos 

noutras posições do presente Capítulo, para máquinas, 
aparelhos, instrumentos ou artigos do Capítulo 90 ..................  -  
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CAPÍTULO 91 

ARTIGOS DE RELOJOARIA 

Notas

1.  O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os vidros e pesos para relojoaria (regime da matéria constitutiva);  

 b)  as correntes de relógios (posição 7113 ou 7117, conforme o caso);  

 c)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV) e os artefactos semelhantes de plástico (Capítulo 39) ou de metais preciosos ou de 
metais folheados ou chapeados de metais preciosos (geralmente posição 7115); as molas de 
relojoaria (incluindo as espirais) classificam- se, todavia, na posição 9114;  

 d)  as esferas de rolamento (posições 7326 ou 8482, conforme o caso);  

 e)  os aparelhos da posição 8412 construídos para funcionar sem escape;  

 f)  os rolamentos de esferas (posição 8482);  

 g)  os artigos do Capítulo 85, ainda não montados entre si ou com outros elementos de maneira a 
formar mecanismos de relojoaria ou de aparelhos semelhantes ou partes reconhecíveis como 
exclusiva ou principalmente destinadas a estes mecanismos (Capítulo 85). 

2. A posição 9101 compreende unicamente os relógios com caixas fabricadas inteiramente de metais 
preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, ou dessas matérias associadas 
a pérolas naturais ou cultivadas, a pedras preciosas ou semipreciosas ou a pedras sintéticas ou 
reconstituídas, das posições 7101 a 7104. Os relógios com caixas de metal comum incrustado de 
metais preciosos, classificam- se na posição 9102. 

3.  Na aceção do presente Capítulo, consideram- se “mecanismos de pequeno volume para relógios” os 
dispositivos regulados por um balanceiro com espiral, um cristal de quartzo ou qualquer outro sistema 
próprio para determinar intervalos de tempo, com um mostrador ou um sistema que permita 
incorporar um mostrador mecânico. A espessura de tais mecanismos não deverá exceder 12 mm e a 
largura, o comprimento ou o diâmetro não deverá exceder 50 mm. 

4.  Ressalvadas as disposições da Nota 1, os mecanismos e peças suscetíveis de serem utilizados tanto 
como mecanismos ou peças para artigos de relojoaria, como para outros fins, em particular nos 
instrumentos de medida ou de precisão, classificam- se no presente Capítulo. 



 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

 91/2 2014

9101  Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes 
(incluindo os contadores de tempo dos mesmos tipos), com 
caixa de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos: 

 - Relógios de pulso, funcionando eletricamente, mesmo com 
contador de tempo incorporado: 

9101.11.00  - - De mostrador exclusivamente mecânico ................................  p/st 
9101.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
 - Outros relógios de pulso, mesmo com contador de tempo 

incorporado: 
9101.21.00  - - De corda automática .................................................................  p/st 
9101.29.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

- Outros: 
9101.91.00  - - Funcionando eletricamente ......................................................  p/st 
9101.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

9102  Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes 
(incluindo os contadores de tempo dos mesmos tipos), 
exceto os da posição 9101: 

- Relógios de pulso, funcionando eletricamente, mesmo com 
contador de tempo incorporado: 

9102.11.00  - - De mostrador exclusivamente mecânico ................................  p/st 
9102.12.00  - - De mostrador exclusivamente optoelectrónico .....................  p/st 
9102.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

- Outros relógios de pulso, mesmo com contador de tempo 
incorporado: 

9102.21.00  - - De corda automática .................................................................  p/st 
9102.29.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

- Outros: 
9102.91.00  - - Funcionando eletricamente ......................................................  p/st 
9102.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

9103  Despertadores e outros relógios com mecanismos de 
pequeno volume: 

9103.10.00  - Funcionando eletricamente ........................................................  p/st 
9103.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 
9104.00.00  Relógios para painéis de instrumentos e relógios 

semelhantes, para automóveis, veículos aéreos, 
embarcações ou para outros veículos ........................................  p/st  

9105  Despertadores e outros relógios e artigos de relojoaria 
semelhantes, exceto os com mecanismo de pequeno 
volume: 

- Despertadores: 
9105.11.00 - - Funcionando eletricamente ......................................................  p/st 
9105.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 

- Relógios de parede: 
9105.21.00  - - Funcionando eletricamente ......................................................  p/st 
9105.29.00 - - Outros .........................................................................................  p/st 

- Outros: 
9105.91.00 - - Funcionando eletricamente ......................................................  p/st 
9105.99.00  - - Outros .........................................................................................  p/st  

9106  Aparelhos de controle do tempo e contadores de tempo, com 
mecanismo de artigos de relojoaria ou com motor síncrono 
(por exemplo, relógios de ponto, relógios datadores, 
contadores de horas): 
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9106.10.00  - Relógios de ponto; relógios datadores e contadores de 
horas ............................................................................................  p/st 

9106.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st  
9107.00.00  Interruptores horários e outros aparelhos que permitam 

acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de 
mecanismo de artigos de relojoaria ou de motor síncrono ......  p/st 

9108  Mecanismos de pequeno volume para relógios, completos e 
montados: 

 -Funcionando eletricamente:  
9108.11.00  - - De mostrador exclusivamente mecânico ou com um 

dispositivo que permita incorporar um mostrador 
mecânico ...................................................................................  p/st 

9108.12.00  - - De mostrador exclusivamente optoelectrónico .....................  p/st 
9108.19.00  - - Outros .........................................................................................  p/st 
9108.20.00  - De corda automática ...................................................................  p/st 
9108.90.00  - Outros ............................................................................................  p/st 

9109  Mecanismos de artigos de relojoaria, completos e montados, 
exceto de pequeno volume: 

9109.10.00 - Funcionando eletricamente ........................................................  p/st  
9109.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st  

9110  Mecanismos de artigos de relojoaria completos, não 
montados ou parcialmente montados (chablons); 
mecanismos de artigos de relojoaria incompletos, 
montados; esboços de mecanismos de artigos de relojoaria: 

- De pequeno volume: 
9110.11  - - Mecanismos completos, não montados ou parcialmente 

montados (chablons): 
9110.11.10  - - - De balanceiro com espiral .........................................................  p/st 
9110.11.90  - - - Outros ........................................................................................  p/st 
9110.12.00  - - Mecanismos incompletos, montados ......................................  -  
9110.19.00  - - Esboços ......................................................................................  -  
9110.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9111  Caixas de relógios das posições 9101 ou 9102 e suas partes: 

9111.10.00  - Caixas de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos ...............................................  p/st 

9111.20.00  - Caixas de metais comuns, mesmo dourados ou prateados ...  p/st  
9111.80.00  - Outras caixas ...............................................................................  p/st 
9111.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

9112  Caixas e semelhantes de artigos de relojoaria, e suas partes: 

9112.20.00  - Caixas e semelhantes .................................................................  p/st  
9112.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

9113  Pulseiras de relógios,  e suas partes: 

9113.10  - De metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados 
de metais preciosos: 

9113.10.10  - - De metais preciosos ....................................................................  -  
9113.10.90  - - De metais folheados ou chapeados de metais preciosos ...........  -  
9113.20.00  - De metais comuns, mesmo dourados ou prateados ...............  -  
9113.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  

9114  Outras partes e acessórios de artigos de relojoaria: 
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9114.10.00  - Molas, incluindo as espirais .......................................................  -  
9114.30.00  - Quadrantes ...................................................................................  -  
9114.40.00  - Platinas e pontes .........................................................................  -  
9114.90.00  - Outras ...........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 92 

INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas 

1 O presente Capítulo não compreende: 

 a)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV) e os artefactos semelhantes de plásticos (Capítulo 39);  

 b) os microfones, amplificadores, altifalantes (alto-falantes), auscultadores,  interruptores,  
estroboscópios e outros instrumentos,  aparelhos e equipamentos acessórios, utilizados com os 
artigos do presente Capítulo,  mas neles não incorporados nem acondicionados no mesmo estojo 
(Capítulos 85 ou 90);  

 c)  os instrumentos e aparelhos com características de brinquedos (posição 9503);  

 d)  as escovas e artefactos semelhantes, para limpeza de instrumentos musicais (posição 9603);  

 e)  os instrumentos e aparelhos com características de objetos de coleção ou de antiguidades 
(posições 9705 ou 9706). 

2  Os arcos,  baquetas e artigos semelhantes,  para instrumentos musicais das posições 9202 ou 9206,  
apresentados em quantidades compatíveis com os instrumentos a que se destinem,  seguem o 
regime dos respetivos instrumentos.  

 Os cartões,  discos e rolos da posição 9209 permanecem nesta posição,  mesmo quando se 
apresentem com os instrumentos ou aparelhos a que se destinam. 
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9201  Pianos, mesmo automáticos; cravos e outros instrumentos 
de cordas, com teclado:

9201.10  - Pianos verticais:
9201.10.10  - - Novos ...........................................................................................  p/st 
9201.10.90  - - Usados .........................................................................................  p/st 
9201.20.00  - Pianos de cauda ..........................................................................  p/st 
9201.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9202  Outros instrumentos musicais de cordas (por exemplo, 
guitarras, violinos, harpas): 

9202.10  - De cordas, tocados com o auxilio de um arco: 
9202.10.10  - - Violinos ........................................................................................  p/st 
9202.10.90  - - Outros ..........................................................................................  p/st 
9202.90  - Outros:
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9202.90.30  - - Guitarras ......................................................................................  p/st 
9202.90.80  - - Outros ..........................................................................................  p/st 

9205  Instrumentos musicais de sopro (por exemplo, órgãos de 
tubos e teclado, acordeões, clarinetes, trompetes, gaitas de 
foles), exceto os órgãos mecânicos de feira e os realejos:   

9205.10.00  - Instrumentos denominados "metais" .......................................  p/st 
9205.90  - Outros:
9205.90.10  - - Acordeões e instrumentos semelhantes .....................................  p/st
9205.90.30  - - Harmónicas de boca ....................................................................  p/st
9205.90.50  - - Órgãos de tubos e de teclado; harmónios e instrumentos 

semelhantes de teclado com palhetas metálicas livres .............  -
9205.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -
9206.00.00  Instrumentos musicais de percussão (por exemplo, 

tambores, caixas, xilofones, pratos, castanholas, maracas) ....  -  

9207  Instrumentos musicais cujo som é produzido ou amplificado 
por meios elétricos (por exemplo, órgãos, guitarras, 
acordeões): 

9207.10  - Instrumentos de teclado,  exceto acordeões:
9207.10.10  - - Órgãos .........................................................................................  p/st 
9207.10.30  - - Pianos digitais ..............................................................................  p/st 
9207.10.50  - - Sintetizadores ..............................................................................  p/st 
9207.10.80  - - Outros ..........................................................................................  -  
9207.90  - Outros: 
9207.90.10  - - Guitarras ......................................................................................  p/st 
9207.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

9208  Caixas de música, órgãos mecânicos de feira,  realejos,  
pássaros cantores mecânicos, serrotes musicais e outros 
instrumentos musicais não especificados em outra posição 
do presente Capítulo; chamarizes de qualquer tipo; apitos,  
cornetas e outros instrumentos,  de boca,  para chamada ou 
sinalização:

9208.10.00  - Caixas de música ........................................................................  -  
9208.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9209  Partes (por exemplo, mecanismos de caixas de música), e 
acessórios (por exemplo, cartões, discos e rolos para 
instrumentos mecânicos) de instrumentos musicais; 
metrónomos e diapasões de todos os tipos: 

9209.30.00  - Cordas para instrumentos musicais .........................................  -  
- Outros: 

9209.91.00  - - Partes e acessórios de pianos .................................................  -  
9209.92.00  - - Partes e acessórios de instrumentos musicais da posição 

9202 ...........................................................................................  -  
9209.94.00  - - Partes e acessórios de instrumentos musicais da posição 

9207 ...........................................................................................  -  
9209.99  - - Outros: 
9209.99.20  - - - Partes e acessórios de instrumentos musicais da posição 

9205 ...........................................................................................  -   
- - - Outros: 

9209.99.40  - - - - Metrónomos e diapasões .........................................................  -   
9209.99.50  - - - - Mecanismos de caixas de música ...........................................  -   
9209.99.70  - - - - Outros .......................................................................................  -  
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SECÇÂO XIX 

   
 ARMAS E MUNIÇÕES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

CAPÍTULO 93 

ARMAS E MUNIÇÕES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os fulminantes e cápsulas fulminantes, os detonadores, os foguetes de iluminação ou contra o 
granizo e outros artigos do Capítulo 36; 

 b)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV), e os artefactos semelhantes de plásticos (Capítulo 39); 

 c)  os carros de combate e automóveis blindados (posição 8710); 

 d)  as miras telescópicas e outros dispositivos óticos, salvo quando montados nas armas ou, quando 
não montados, que se apresentem com as armas a que se destinem (Capítulo 90); 

 e)  as bestas, arcos e flechas para tiro, as armas embotadas para esgrima e as armas com 
características de brinquedos (Capítulo 95); 

 f)  as armas e munições com características de objetos de coleção ou de antiguidades (posições 
9705 ou 9706). 

2.  Na aceção da posição 9306, o termo “partes” não compreende os aparelhos de rádio ou de radar, da 
posição 8526. 
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9301  Armas de guerra, exceto revólveres, pistolas e armas 
brancas:

9301.10.00 - Peças de artilharia (por exemplo, canhões, obuses e 
morteiros) ....................................................................................  -  

9301.20.00 - Tubos lança-mísseis; lança-chamas; lança-granadas; lança-
torpedos e lançadores semelhantes ........................................  - 

9301.90.00 - Outras ...........................................................................................  - 
9302.00.00  Revólveres e pistolas, exceto os das posições 9303 ou 9304..  p/st 
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9303  Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem 
a deflagração da pólvora (por exemplo, espingardas e 
carabinas de caça, armas de fogo carregáveis 
exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes e outros 
aparelhos concebidos apenas para lançar foguetes de 
sinalização, pistolas e revólveres para tiro sem bala, pistolas 
de êmbolo cativo para abater animais, canhões lança-
amarras): 

9303.10.00 - Armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca ...........  p/st 
9303.20  - Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo, 

com pelo menos um cano liso:
9303.20.10  - - De um cano liso ...........................................................................  p/st 
9303.20.95  - - Outras ..........................................................................................  p/st 
9303.30.00  - Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo ...  p/st 
9303.90.00  - Outros ...........................................................................................  p/st 
9304.00.00  Outras armas (por exemplo, espingardas, carabinas e 

pistolas, de mola, de ar comprimido ou de gás, cassetetes), 
exceto as da posição 9307 ...........................................................  -  

9305  Partes e acessórios dos artigos das posições 9301 a 9304: 

9305.10.00  - De revólveres ou pistolas ...........................................................  -  
9305.20.00 - De espingardas ou carabinas da posição 9303 ........................  -  

- Outros: 
9305.91.00  - - De armas de guerra da posição 9301 ......................................  -  
9305.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

9306  Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e 
outras munições e projécteis, e suas partes, incluindo os 
zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos: 

- Cartuchos e suas partes, para espingardas ou carabinas de 
cano liso; chumbos para carabinas de ar comprimido: 

9306.21.00  - - Cartuchos ...................................................................................  1 000 p/st 
9306.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
9306.30  - Outros cartuchos e suas partes: 
9306.30.10  - - Para revólveres e pistolas da posição 9302 ou para pistolas-

metralhadoras da posição 9301 .................................................  -  
- - Outros: 

9306.30.30  - - - Para armas de guerra ................................................................  -  
9306.30.90 - - - Outros ........................................................................................  -  
9306.90  - Outros: 
9306.90.10  - - De guerra .....................................................................................  -  
9306.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9307.00.00  Sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, 

suas partes e baínhas ...................................................................  -  
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SECÇÃO XX 

MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS 

CAPÍTULO 94 

MÓVEIS;  MOBILIÁRIOS  MÉDICO- CIRÚRGICO;  COLCHÕES,  ALMOFADAS   E  SEMELHANTES; 
APARELHOS  DE  ILUMINAÇÃO   NÃO  ESPECIFICADOS  NEM  COMPREENDIDOS  NOUTROS 

CAPÍTULOS;  ANÚNCIOS, TABULETAS  OU CARTAZES E PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS E 
ARTIGOS SEMELHANTES; CONSTRUÇÕES PRÉ- FABRICADAS 

Notas

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os colchões, travesseiros e almofadas, insufláveis com ar (pneumáticos) ou com água, dos 
Capítulos 39, 40 ou 63;  

 b)  os espelhos para apoiar no solo (por exemplo, psichés) (posição 7009);  

 c)  os artigos do Capítulo 71;  

 d)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV),  os artefactos semelhantes de plásticos (Capítulo 39) e os cofres- fortes da posição 
8303;  

 e)  os móveis, mesmo não equipados, que constituam partes específicas de aparelhos para produção 
de frio, da posição 8418; os móveis especialmente concebidos para máquinas de costura, na 
aceção da posição 8452;  

 f)  os aparelhos de iluminação do Capítulo 85;  

 g)  os móveis que constituam partes específicas de aparelhos das posições 8518 (posição 8518), 
8519 ou 8521 (posição 8522) ou das posições 8525 a 8528 (posição 8529);  

 h)  os artefactos da posição 8714;  

 ij)  as cadeiras de dentista que incorporem aparelhos para odontologia da posição 9018, bem como as 
escarradeiras para gabinetes dentários (posição 9018);  

 k)  os artigos do Capítulo 91 (caixas de artigos de relojoaria, por exemplo);  

 l)  os móveis e aparelhos de iluminação com características de brinquedos (posição 9503), as mesas 
de bilhar de qualquer espécie e outros móveis concebidos especialmente para jogos, da posição 
9504, bem como os móveis para prestidigitação e os artigos de decoração (exceto guirlandas 
elétricas), tais como as lanternas chinesas (posição 9505).  

2.  Os artefactos (exceto as partes) compreendidos nas posições 9401 a 9403 devem ser concebidos 
para assentarem no solo.  

 Permanecem, todavia, compreendidos naquelas posições, ainda que concebidos para serem 
suspensos, fixados a paredes ou colocados uns sobre os outros:  

a)  os armários, as estantes, outros móveis de prateleiras (incluindo uma única prateleira 
apresentada com suportes que se fixam à parede) e os móveis em módulos (por elementos);  
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 b)  os assentos e camas. 

3.  A)  Não se consideram partes dos artefactos das posições 9401 a 9403, quando isoladas, as chapas 
ou placas de vidro (incluindo os espelhos), mármore ou outras pedras, ou de quaisquer outras 
matérias incluídas nos Capítulos 68 ou 69, mesmo em forma própria, mas não combinadas com 
outros elementos. 

 B)  Os artefactos da posição 9404, apresentados isoladamente, permanecem ali classificados mesmo 
que constituam partes de móveis das posições 9401 a 9403. 

4. Consideram- se “construções pré-fabricadas”, na aceção da posição 9406, as construções acabadas e 
montadas na fábrica, bem como as apresentadas em conjuntos de elementos para montagem no 
local, tais como habitações, instalações de trabalho, escritórios, escolas, lojas, hangares, garagens ou 
construções semelhantes. 
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9401  Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo 

transformáveis em camas, e suas partes:  

9401.10.00  - Assentos dos tipos utilizados em veículos aéreos .................  -   
9401.20.00  - Assentos dos tipos utilizados em veículos automóveis .........  - 
9401.30.00  - Assentos giratórios de altura ajustável ....................................  -  
9401.40.00  - Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) 

transformáveis em camas..........................................................  -  
 - Assentos de rotim, vime, bambu ou matérias semelhantes: 
9401.51.00  - - De bambu ou de rotim ...............................................................  -   
9401.59.00  - - Outros .........................................................................................  -   

- Outros assentos, com armação de madeira: 
9401.61.00  - - Estofados ...................................................................................  -  
9401.69.00  - - Outros .........................................................................................  -  

- Outros assentos, com armação de metal:  
9401.71.00  - - Estofados ...................................................................................  -  
9401.79.00  - - Outros .........................................................................................  -  
9401.80.00  - Outros assentos ..........................................................................  -  
9401.90  - Partes:  
9401.90.10  - - De assentos dos tipos utilizados em veículos aéreos .................  -  

- - Outros:  
9401.90.30  - - - De madeira.................................................................................  -  
9401.90.80  - - - Outros ........................................................................................  -  

9402  Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária 
(por exemplo, mesas de operação, mesas de exames, camas 
dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 
dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras 
semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação; 
suas partes:  

9402.10.00  - Cadeiras de dentista, cadeiras para salões de cabeleireiro e 
cadeiras semelhantes, e suas partes .......................................  -  

9402.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9403  Outros móveis e suas partes:  

9403.10  - Móveis de metal, do tipo utilizado em escritórios:  
- - De altura não superior a 80 cm:  

9403.10.51  - - - Secretárias .................................................................................  -  
9403.10.58  - - - Outros ........................................................................................  -   

- - De altura superior a 80 cm:  
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9403.10.91  - - - Armários de portas, persianas ou abas .....................................  -  
9403.10.93  - - - Armários de gavetas, classificadores e ficheiros .......................  -  
9403.10.98 - - - Outros ........................................................................................  -   
9403.20  - Outros móveis de metal:  
9403.20.20  - - Camas .........................................................................................  -   
9403.20.80  - - Outros ..........................................................................................  -   
9403.30  - Móveis de madeira, do tipo utilizado em escritórios:  

- - De altura não superior a 80 cm:  
9403.30.11  - - - Secretárias .................................................................................  -  
9403.30.19  - - - Outros ........................................................................................  -  

- - De altura superior a 80 cm:  
9403.30.91  - - - Armários, classificadores e ficheiros .........................................  -  
9403.30.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
9403.40  - Móveis de madeira, do tipo utilizado em cozinhas:  
9403.40.10  - - Elementos para cozinhas ............................................................  - 
9403.40.90  - - Outros ..........................................................................................  - 
9403.50.00  - Móveis de madeira, do tipo utilizado em quartos de dormir ..  -  
9403.60  - Outros móveis de madeira:  
9403.60.10  - - Móveis de madeira, do tipo utilizado em salas de jantar e salas 

de estar ......................................................................................  -  
9403.60.30  - - Móveis de madeira, do tipo utilizado em lojas .............................  -  
9403.60.90  - - Outros móveis de madeira...........................................................  -  
9403.70.00  - Móveis de plástico ......................................................................  -   

- Móveis de outras matérias, incluindo o rotim, vime, bambu ou 
matérias semelhantes: 

9403.81.00  - - De bambu ou de rotim ...............................................................  -   
9403.89.00  - - Outros .........................................................................................  -   
9403.90  - Partes:  
9403.90.10  - - De metal ......................................................................................  -  
9403.90.30  - - De madeira ..................................................................................  -  
9403.90.90  - - De outras matérias ......................................................................  -  

9404  Suportes para camas (sommiers); colchões, edredões, 
almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, 
equipados com molas ou guarnecidos interiormente de 
quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de 
borracha ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos:  

9404.10.00  - Suportes para camas (sommiers) ..............................................  -  
- Colchões:  

9404.21  - - De borracha alveolar ou de plásticos alveolares, mesmo 
recobertos:  

9404.21.10  - - - De borracha ...............................................................................  -  
9404.21.90  - - - De plástico .................................................................................  -  
9404.29  - - De outras matérias:  
9404.29.10  - - - De molas metálicas ....................................................................  -  
9404.29.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
9404.30.00  - Sacos de dormir ..........................................................................  p/st 
9404.90  - Outros:  
9404.90.10  - - Estofados com plumas ou penugem ...........................................  -  
9404.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  

9405  Aparelhos de iluminação (incluindo os projetores) e suas 
partes, não especificados nem compreendidos noutras 
posições; anúncios, cartazes ou tabuletas, e placas 
indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que 
contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas 
partes não especificadas nem compreendidas noutras 
posições:  

9405.10  - Lustres e outros aparelhos de iluminação, elétricos, 
próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na 
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parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação 
pública:  

 - - De plástico ou de matérias cerâmicas:   
9405.10.21  - - - De plástico, do tipo utilizado em lâmpadas e tubos de 

incandescência ........................................................................  -   
9405.10.40  - - - Outros ........................................................................................  -   
9405.10.50  - - De vidro ........................................................................................  -  

- - De outras matérias:  
9405.10.91  - - - Do tipo utilizado em lâmpadas e tubos de incandescência .......  -  
9405.10.98  - - - Outros ........................................................................................  -   
9405.20  - Candeeiros de cabeceira, de escritório e lampadários de 

interior, elétricos:  
- - De plástico ou de matérias cerâmicas:   

9405.20.11  - - - De plástico, do tipo utilizado em lâmpadas e tubos de 
incandescência ..........................................................................  -   

9405.20.40  - - - Outros ........................................................................................  -   
9405.20.50  - - De vidro ........................................................................................  -  

- - De outras matérias:  
9405.20.91  - - - Do tipo utilizado em lâmpadas e tubos de incandescência .......  -  
9405.20.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
9405.30.00  - Guirlandas elétricas dos tipos utilizados em árvores de 

Natal .............................................................................................  -  
9405.40  - Outros aparelhos elétricos de iluminação:  
9405.40.10  - - Projetores ....................................................................................  -  

- - Outros:  
- - - De plástico:  

9405.40.31  - - - - Do tipo utilizado em lâmpadas e tubos de incandescência......  -  
9405.40.35  - - - - Do tipo utilizado em tubos fluorescentes ..................................  -  
9405.40.39  - - - - Outros .......................................................................................  -  

- - - De outras matérias:  
9405.40.91  - - - - Do tipo utilizado em lâmpadas e tubos de incandescência......  -  
9405.40.95  - - - - Do tipo utilizado em tubos fluorescentes ..................................  -  
9405.40.99  - - - - Outros .......................................................................................  -  
9405.50.00  - Aparelhos não elétricos de iluminação .....................................  -  
9405.60  - Anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras 

luminosos, e artigos semelhantes:  
9405.60.20  - - De plástico ...................................................................................  -   
9405.60.80  - - De outras matérias ......................................................................  -   

- Partes:  
9405.91  - - De vidro:  
9405.91.10 - - - Artigos para equipamento de aparelhos elétricos de 

iluminação (exceto projetores) ...................................................  -   
9405.91.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
9405.92.00  - - De plástico ..................................................................................  -   
9405.99.00  - - Outras .........................................................................................  -   

9406.00  Construções pré- fabricadas:  

9406.00.11  - Residências móveis .......................................................................  -  
- Outras: 

9406.00.20  - - De madeira ..................................................................................  -  
- - De ferro ou de aço:  

9406.00.31  - - - Estufas .......................................................................................  -  
9406.00.38  - - - Outras ........................................................................................  -  
9406.00.80  - - De outras matérias ......................................................................  -  
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 CAPÍTULO 95 

BRINQUEDOS, JOGOS, ARTIGOS PARA DIVERTIMENTOS OU PARA DESPORTO;  
SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

Notas

1. O presente Capítulo não compreende:  

 a)  as velas (posição 3406);    

 b)  os artigos de pirotecnia para divertimento, da posição 3604;  

 c)  os fios, monofilamentos, cordéis, “tripas” e semelhantes para a pesca, mesmo cortados em 
comprimentos determinados, mas não preparados como linhas de pescar, do Capítulo 39, da 
posição 4206 ou da Secção XI;  

 d)  as bolsas e sacos para artigos de desporto e artefactos semelhantes, das posições 4202, 4303 ou 
4304;  

 e) o vestuário para desporto e as fantasias, de matérias têxteis, dos Capítulos 61 ou 62;  

 f)  as bandeiras e cordas com bandeirolas, de matérias têxteis, bem como as velas para 
embarcações, pranchas ou carros, do Capítulo 63;  

 g)  o calçado (exceto o fixado em patins para gelo ou de rodas) do Capítulo 64 e os chapéus e 
artefactos de uso semelhante, especiais, para a prática de desportos, do Capítulo 65;  

 h)  as bengalas, chicotes e artefactos semelhantes (posição 6602), e suas partes (posição 6603);  

 ij)  os olhos de vidro não montados para bonecos ou outros brinquedos, da posição 7018;  

 k)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção da Nota 2 da Secção XV, de metais comuns 
(Secção XV), e os artefactos semelhantes de plásticos (Capítulo 39);  

 l)  os sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes, da posição 8306;  

 m) as bombas para líquidos (posição 8413), os aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 
(posição 8421), os motores elétricos (posição 8501), os transformadores elétricos (posição 8504) 
os discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores, 
“cartões inteligentes” e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, 
mesmo gravados (posição 8523), os aparelhos de radiotelecomando (posição 8526) e os 
dispositivos sem fio de raios infravermelhos para controle remoto (posição 8543); 

 n) os veículos para desporto da Secção XVII, exceto trenós para desporto, tobogãs e semelhantes;  

 o) as bicicletas para crianças (posição 8712);  

 p) as embarcações para desporto, tais como canoas e esquifes  (Capítulo 89), e seus meios de 
propulsão (Capítulo 44, se forem de madeira);  

 q) os óculos protetores para a prática de desporto ou para jogos ao ar livre (posição 9004);  

 r) os chamarizes e apitos (posição 9208);  

 s) as armas e outros artefactos do Capítulo 93;  

 t) as guirlandas elétricas de qualquer espécie (posição 9405);  

 u) as cordas para raquetas, as barracas, os artigos para acampamento e as luvas, mitenes e 
semelhantes, de qualquer matéria (regime da matéria constitutiva); 
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 v) Os artigos de mesa, utensílios de cozinha, artigos de toucador, tapetes e outros revestimentos 
para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, vestuário, roupa de cama, mesa, toucador ou cozinha 
e artigos semelhantes que tenham uma função utilitária (classificam-se segundo o regime da 
matéria constitutiva).   

2. Os artefactos do presente Capítulo podem conter simples guarnições ou acessórios de mínima 
importância de metais preciosos, de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, de pérolas 
naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pedras sintéticas ou 
reconstituídas. 

3. Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, as partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva 
ou principalmente destinados aos artefactos do presente Capítulo classificam- se com estes últimos. 

4. Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, a posição 9503 aplica-se também aos artigos desta 
posição combinados com um ou mais artigos que não possam ser considerados como sortidos na 
aceção da Regra Geral Interpretativa 3 b) mas que, se apresentados separadamente, seriam 
classificados noutras posições, desde que esses artigos estejam acondicionados em conjunto para 
venda a retalho e que esta combinação apresente a característica essencial de brinquedos.   

5. A posição 9503 não compreende os artigos que, pela sua conceção, sua forma ou sua matéria 
constitutiva, são reconhecíveis como destinados exclusivamente aos animais, por exemplo, 
brinquedos para animais de companhia (classificação segundo o seu próprio regime).  

Nota de subposição. 

1. A subposição 9504.50 compreende: 

 a)  as consolas de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas num ecrã de um recetor de 
televisão, num monitor ou noutro ecrã ou superfície externa; ou 

 b)  as máquinas de jogos de vídeo com ecrã incorporado, portáteis ou não.  

Esta subposição não compreende as consolas ou máquinas de jogos de vídeo que funcionem por 
introdução de moedas, papel moeda, cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento  
(subposição 9504.30). 
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9503.00  Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos 
semelhantes de rodas; carrinhos para bonecos; bonecos; outros 
brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para 
divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de 
qualquer tipo:   

9503.00.10  - Triciclos, trotinetas, carros de pedais e outros brinquedos 
semelhantes de rodas; carrinhos para bonecos ...........................  -   

- Bonecos que representem exclusivamente a figura humana e 
partes e acessórios: 

9503.00.21  - - Bonecos .......................................................................................  -   
9503.00.29  - - Partes e acessórios .....................................................................  -   
9503.00.30  - Comboios elétricos, incluindo os carris, sinais e outros 

acessórios; modelos reduzidos, mesmo animados, em 
conjuntos para montagem ............................................................  -   

- Outros conjuntos e brinquedos para construção: 
9503.00.35  - - De plástico ...................................................................................  -   
9503.00.39  - - De outras matérias ......................................................................  -   
  - Brinquedos que representem animais ou criaturas não 

humanas: 
9503.00.41  - - Com enchimento interior ..............................................................  -   
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9503.00.49  - - Outros ..........................................................................................  -   
9503.00.55  - Instrumentos e aparelhos musicais, de brinquedo ........................  -   

- Quebra- cabeças (puzzles):  
9503.00.61  - - De madeira ..................................................................................  -   
9503.00.69 - - Outros ..........................................................................................  -   
9503.00.70  - Outros brinquedos, apresentados em sortidos ou em panóplias ..  -   

- Outros brinquedos e modelos, motorizados: 
9503.00.75  - - De plástico ...................................................................................  -   
9503.00.79  - - De outras matérias ......................................................................  -   

- Outros: 
9503.00.81  - - Armas de brinquedo ....................................................................  -   
9503.00.85  - - Modelos em miniatura obtidos por moldagem de metal ..............  -   

- - Outros: 
9503.00.95  - - - De plástico .................................................................................  -   
9503.00.99  - - - Outros ........................................................................................  -   

9504  Consolas e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos 
de salão, incluindo os jogos com motor ou outro 
mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de 
casino e os jogos de pinos automáticos (bowling, por 
exemplo):   

9504.20.00  - Bilhares de qualquer tipo e seus acessórios ...........................  -   
9504.30  - Outros jogos que funcionem por introdução de moedas, 

papéis moeda, cartões de banco, fichas ou por outros 
meios de pagamento, exceto os jogos de pinos 
automáticos (bowling):

9504.30.10  - - Jogos com ecrã ...........................................................................  p/st 
9504.30.20 - - Outros jogos ................................................................................  p/st   
9504.30.90  - - Partes...........................................................................................  -  
9504.40.00  - Cartas de jogar ............................................................................  -   
9504.50.00  - Consolas e máquinas de jogos de vídeo, exceto os 

classificados na subposição 9504.30 .......................................  -   
9504.90  - Outros:  
9504.90.10  - - Circuitos elétricos de viaturas automóveis que apresentem 

características de jogos de competição .....................................  -  
9504.90.80  - - Outros ..........................................................................................  -   

9505  Artigos para festas, carnaval ou outros divertimentos, 
incluindo os artigos de magia e artigos-surpresa:  

9505.10  - Artigos para festas de Natal:  
9505.10.10  - - De vidro ........................................................................................  -  
9505.10.90  - - De outras matérias ......................................................................  -  
9505.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9506  Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, 
atletismo, outros desportos (incluindo o ténis de mesa) ou 
jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos 
noutras posições deste Capítulo; piscinas, incluindo as 
infantis:  

- Esquis e outros equipamentos para esquiar na neve:  
9506.11  - - Esquis:  
9506.11.10  - - - Esquis de fundo .........................................................................  pa  

- - - Esquis alpinos: 
9506.11.21 - - - - Mono-esquis e snowboards....................................................  p/st 
9506.11.29 - - - - Outros .......................................................................................  pa 
9506.11.80  - - - Outros esquis  ............................................................................  pa (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(1) Para os monoesquis cada unidade deve ser considerada um par 
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9506.12.00  - - Fixadores para esquis ...............................................................  -  
9506.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas à vela e outros 

equipamentos para a prática de desportos aquáticos:  
9506.21.00  - - Pranchas à vela ..........................................................................  - 
9506.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
 - Tacos e outros equipamentos para golfe:  
9506.31.00  - - Tacos completos .......................................................................  p/st 
9506.32.00  - - Bolas ...........................................................................................  p/st 
9506.39  - - Outros:  
9506.39.10  - - - Partes de tacos ..........................................................................  -  
9506.39.90  - - - Outros ........................................................................................  -  
9506.40.00 - Artigos e equipamentos para ténis de mesa ............................  -  

- Raquetas de ténis, de badminton e raquetas semelhantes, 
mesmo não encordoadas:  

9506.51.00  - - Raquetas de ténis, mesmo não encordoadas ........................  - 
9506.59.00  - - Outras .........................................................................................  -  

- Bolas, exceto de golfe ou de ténis de mesa:  
9506.61.00  - - Bolas de ténis ............................................................................  - 
9506.62.00  - - Insufláveis ..................................................................................  -  
9506.69  - - Outras:  
9506.69.10  - - - Bolas de críquete ou de pólo .....................................................  - 
9506.69.90  - - - Outras ........................................................................................  -  
9506.70  - Patins para gelo e patins de rodas, incluindo os fixados em 

calçado:  
9506.70.10  - - Patins para gelo ...........................................................................  pa 
9506.70.30  - - Patins de rodas ............................................................................  pa 
9506.70.90  - - Partes e acessórios .....................................................................  -  

- Outros:  
9506.91  - - Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica ou 

atletismo: 
9506.91.10 - - - Aparelhos para exercícios com sistemas de esforço ajustáveis  - 
9506.91.90 - - - Outros ........................................................................................  - 
9506.99  - - Outros:  
9506.99.10  - - - Artigos de críquete ou de pólo, exceto bolas .............................  -  
9506.99.90  - - - Outros ........................................................................................  -  

9507  Canas de pesca, anzóis e outros artigos para a pesca à linha; 
camaroeiros e redes semelhantes para qualquer finalidade; 
iscas e chamarizes (exceto os das posições 9208 ou 9705) e 
artigos semelhantes de caça:  

9507.10.00  - Canas de pesca ...........................................................................  - 
9507.20  - Anzóis, mesmo montados em terminais:  
9507.20.10  - - Anzóis não montados ..................................................................  -  
9507.20.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9507.30.00  - Carretos de pesca .......................................................................  - 
9507.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9508  Carrosséis, baloiços, instalações de tiro ao alvo e outras 
diversões de parques e feiras; circos ambulantes e coleções 
de animais ambulantes;  teatros  ambulantes: 

9508.10.00  - Circos ambulantes e coleções de animais ambulantes ..........  -  
9508.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  
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CAPÍTULO 96 

OBRAS DIVERSAS 

Notas 

1.  O presente Capítulo não compreende:  

 a)  os lápis para maquilhagem (Capítulo 33);  

 b)  os artefactos do Capítulo 66 (por exemplo, partes de guarda- chuvas ou de bengalas);  

 c)  as bijutarias (posição 7117);  

 d)  as partes e acessórios de uso geral, na aceção Nota 2 da Secção XV, de metais comuns (Secção 
XV) e os artefactos semelhantes de plásticos (Capítulo 39);  

 e)  os artefactos do Capítulo 82 (ferramentas, artigos de cutelaria, talheres) com cabos ou partes de 
matérias de entalhar ou moldar. Apresentados isoladamente, tais cabos e partes incluem- se nas 
posições 9601 ou 9602;  

 f)  os artefactos do Capítulo 90 (por exemplo, armações para óculos (posição 9003), tira-linhas 
(posição 9017), escovas e pincéis dos tipos manifestamente utilizados em medicina, cirurgia, 
odontologia ou veterinária (posição 9018));  

 g)  os artefactos do Capítulo 91 (por exemplo, caixas de relógios ou de outros artigos de relojoaria);  

 h)  os instrumentos musicais, suas partes e acessórios (Capítulo 92);  

 ij)  os artefactos do Capítulo 93 (armas e suas partes);  

 k)  os artefactos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação);  

 l)  os artefactos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos, material de desporto);  

 m) os artefactos do Capítulo 97 (objetos de arte, de coleção e antiguidades). 

2. Consideram- se “matérias vegetais ou minerais de entalhar”, na aceção da posição 9602:  

 a)  as sementes duras, pevides, caroços, cascas de cocos ou de nozes e matérias vegetais 
semelhantes (por exemplo, noz de corozo ou de palmeira- dum), de entalhar;  

 b)  o âmbar (sucino) e a espuma do mar, naturais ou reconstituídos, bem como o azeviche e as 
matérias minerais semelhantes ao azeviche. 

3. Consideram- se “cabeças preparadas”, na aceção da posição 9603, os tufos de pelos, de fibras 
vegetais ou de outras matérias, não montados, prontos para serem utilizados, sem se dividirem, na 
fabricação de escovas, pincéis e artigos semelhantes, ou exigindo apenas, para este fim, um trabalho 
complementar pouco importante, tais como as operações de uniformização ou acabamento das 
extremidades. 

4. Os artefactos do presente Capítulo, exceto os compreendidos nas posições 9601 a 9606 ou 9615, 
constituídos inteira ou parcialmente de metais preciosos, de metais folheados ou chapeados de 
metais preciosos, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas, ou 
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com pérolas naturais ou cultivadas, classificam- se neste Capítulo. Todavia, também se classificam 
neste Capítulo os artefactos das posições 9601 a 9606 ou 9615 com simples guarnições ou 
acessórios de mínima importância de metais preciosos, de metais folheados ou chapeados de metais 
preciosos, de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras 
sintéticas ou reconstituídas. 
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9601  Marfim, osso, carapaça de tartaruga, chifre, pontas, coral, 
madrepérola e outras matérias animais para entalhar, 
trabalhados, e suas obras (incluindo as obras obtidas por 
moldagem):  

9601.10.00  - Marfim trabalhado e obras de marfim .......................................  -  
9601.90.00  - Outros ...........................................................................................  -   

9602.00.00  Matérias vegetais ou minerais de entalhar, trabalhadas, e 
suas obras; obras moldadas ou entalhadas de cera, parafina, 
estearina, gomas ou resinas naturais, de pastas de modelar, 
e outras obras moldadas ou entalhadas não especificadas 
nem compreendidas noutras posições; gelatina não 
endurecida, trabalhada, exceto a da posição 3503, e obras de 
gelatina não endurecida ...............................................................  -  

9603  Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de 
máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras 
mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e 
espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e 
artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de 
borracha ou de matérias flexíveis semelhantes:  

9603.10.00  - Vassouras e escovas constituídas por pequenos ramos ou 
outras matérias vegetais reunidas em feixe, com ou sem 
cabo .............................................................................................  p/st 

- Escovas de dentes, escovas e pincéis de barba, escovas para 
cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de 
toucador de pessoas, incluindo as que sejam partes de 
aparelhos:  

9603.21.00  - - Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras .  p/st 
9603.29  - - Outros:  
9603.29.30  - - - Escovas para cabelos ................................................................  p/st 
9603.29.80  - - - Outros ........................................................................................  -  
9603.30  - Pincéis e escovas para artistas, pincéis de escrever e 

pincéis semelhantes para aplicação de produtos 
cosméticos:  

9603.30.10  - - Pincéis e escovas para artistas e pincéis de escrever ................  p/st 
9603.30.90  - - Pincéis para aplicação de produtos cosméticos ..........................  p/st 
9603.40  - Escovas e pincéis, para pintar, caiar, envernizar ou 

semelhantes (exceto os pincéis da subposição 9603.30); 
bonecas e rolos para pintura:  

9603.40.10  - - Escovas e pincéis, para pintar, caiar, envernizar ou 
semelhantes ...............................................................................  p/st 

9603.40.90  - - Bonecas e rolos para pintura .......................................................  p/st 
9603.50.00  - Outras escovas que constituam partes de máquinas, 

aparelhos ou veículos ................................................................  -  
9603.90  - Outros:  
9603.90.10  - - Vassouras mecânicas de uso manual, exceto as motorizadas ...  p/st 

- - Outros:  
9603.90.91  - - - Vassouras e vassouras- escova para limpeza de superfícies 

ou para uso doméstico, incluindo as escovas para vestuário 
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ou para sapatos; escovas, pincéis e semelhantes, para 
toucador de animais ...................................................................  -  

9603.90.99  - - - Outros ........................................................................................  -  
9604.00.00  Peneiras e crivos, manuais ..........................................................  -  
9605.00.00  Conjuntos de viagem para toucador de pessoas, para 

costura ou para limpeza de calçado ou de roupas ....................  -  

9606  Botões, incluindo os de pressão; formas e outras partes, de 
botões ou de botões de pressão; esboços de botões:  

9606.10.00  - Botões de pressão e suas partes ..............................................  -  
 - Botões:  
9606.21.00  - - De plásticos, não recobertos de matérias têxteis ..................  -  
9606.22.00  - - De metais comuns, não recobertos de matérias têxteis .......  -  
9606.29.00  - - Outros .........................................................................................  -  
9606.30.00  - Formas e outras partes, de botões; esboços de botões .........  -  

9607  Fechos de correr (fechos ecler) e suas partes:  

- Fechos de correr (fechos ecler):  
9607.11.00  - - Com grampos de metal comum ...............................................  m 
9607.19.00  - - Outros .........................................................................................  m 
9607.20  - Partes:  
9607.20.10  - - De metal comum (incluindo as tiras providas de grampos de 

metal comum) ............................................................................  -  
9607.20.90  - - Outras ..........................................................................................  -  

9608  Canetas esferográficas; canetas e marcadores, com ponta de 
feltro ou com outras pontas porosas; canetas de tinta 
permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; 
lapiseiras; canetas porta- penas, porta-lápis e artigos 
semelhantes; suas partes (incluindo as tampas e 
prendedores), exceto os artigos da posição 9609:  

9608.10  - Canetas esferográficas:  
9608.10.10  - - De tinta líquida .............................................................................  p/st 

- - Outras:  
9608.10.92  - - - Com carga substituível ..............................................................  p/st  
9608.10.98  - - - Outras ........................................................................................  p/st   
9608.20.00  - Canetas e marcadores com ponta de feltro ou com outras 

pontas porosas ...........................................................................  p/st 
9608.30.00  - Canetas de tinta permanente e outras canetas ........................  p/st  
9608.40.00  - Lapiseiras .....................................................................................  p/st 
9608.50.00  - Sortidos de artigos de, pelo menos, duas das subposições 

precedentes .................................................................................  -  
9608.60.00  - Cargas com ponta, para canetas esferográficas .....................  p/st   

- Outros:  
9608.91.00  - - Aparos e suas pontas ................................................................  -  
9608.99.00  - - Outros .........................................................................................  -  

9609  Lápis, minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou 
desenhar e gizes de alfaiate:  

9609.10  - Lápis:  
9609.10.10  - - Com mina de grafite ....................................................................  -  
9609.10.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9609.20.00  - Minas para lápis ou para lapiseiras ...........................................  -  
9609.90  - Outros:  
9609.90.10  - - Pastéis e carvões ........................................................................  -  
9609.90.90  - - Outros ..........................................................................................  -  
9610.00.00  Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo 

emoldurados ..................................................................................  -  
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9611.00.00  Carimbos, incluindo os datadores e numeradores, sinetes e 
artigos semelhantes (incluindo os aparelhos para impressão 
de etiquetas), manuais; dispositivos manuais de composição 
tipográfica e jogos de impressão, manuais que contenham 
tais dispositivos ............................................................................  -  

9612  Fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas 
impressoras semelhantes, tintadas ou preparadas de outra 
forma para imprimir, montadas ou não em carretéis ou 
cartuchos; almofadas de carimbo, impregnadas ou não, com 
ou sem caixa:  

9612.10  - Fitas impressoras:  
9612.10.10  - - De plástico ...................................................................................  -  
9612.10.20  - - De fibras sintéticas ou artificiais de largura inferior a 30 mm, 

montadas permanentemente em cartuchos de plástico ou de 
metal do tipo utilizado nas máquinas de escrever automáticas, 
máquinas automáticas para processamento de dados e outras 
máquinas ....................................................................................  -  

9612.10.80  - - Outras ..........................................................................................  -  
9612.20.00  - Almofadas de carimbo ................................................................  -  

9613  Isqueiros e outros acendedores, mesmo mecânicos ou 
elétricos, e suas partes, exceto pedras e pavios:  

9613.10.00  - Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis ...........................  p/st 
9613.20.00  - Isqueiros de bolso, a gás, recarregáveis ..................................  p/st  
9613.80.00  - Outros isqueiros e acendedores................................................  -  
9613.90.00  - Partes ............................................................................................  -  

9614.00  Cachimbos (incluindo os seus fornilhos), boquilhas para 
charutos ou cigarros e suas partes:  

9614.00.10  - Esboços de cachimbos, de madeira ou de raiz .............................  -   
9614.00.90  - Outros ............................................................................................  -  

9615  Pentes, travessas para o cabelo e artigos semelhantes; 
alfinetes para cabelo; pinças, onduladores, bigudis e 
artefactos semelhantes para penteados, exceto os da 
posição 85.16, e suas partes:  

- Pentes, travessas para o cabelo e artigos semelhantes:  
9615.11.00  - - De borracha endurecida ou de plástico ..................................  -  
9615.19.00  - - Outros .........................................................................................  -  
9615.90.00  - Outros ...........................................................................................  -  

9616  Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de 
armações; borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de 
outros cosméticos ou de produtos de toucador:  

9616.10  - Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de 
armações:  

9616.10.10  - - Vaporizadores de toucador ..........................................................  -  
9616.10.90  - - Armações e cabeças de armações .............................................  -  
9616.20.00  - Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros 

cosméticos ou de produtos de toucador .................................  -  

9617.00.00  Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos 
montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e suas 
partes (exceto ampolas de vidro) ................................................  -   
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9618.00.00  Manequins e artigos semelhantes; autómatos e cenas 
animadas, para vitrinas e mostruários .......................................  -  

9619.00  Pensos e tampões higiénicos, cueiros e fraldas para bebés e 
artigos higiénicos semelhantes, de qualquer matéria:  

9619.00.30 - De pastas (ouates) de matérias têxteis .........................................  - ∗
- De outras matérias têxteis: 

9619.00.40  - - Pensos, tampões higiénicos e artigos semelhantes ....................  - ∗
9619.00.50  - - Fraldas para bebés e artigos semelhantes..................................  - ∗

- De outras matérias: 
- - Pensos, tampões higiénicos e artigos semelhantes:   

9619.00.71  - - - Pensos higiénicos ......................................................................  - ∗
9619.00.75 - - - Tampões higiénicos ...................................................................  - ∗
9619.00.79  - - - Outros ........................................................................................  - ∗

- - Fraldas para bebés e artigos semelhantes: 
9619.00.81  - - - Fraldas para bebés ....................................................................  - ∗
9619.00.89 - - - Outros (por exemplo, artigos para incontinência) ......................  - ∗
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SECCÇÃO XXI 

OBJETOS DE ARTE, DE COLEÇÃO E ANTIGUIDADES 

CAPÍTULO 97 

OBJETOS DE ARTE, DE COLEÇÃO E ANTIGUIDADES 

Notas 

1. O presente Capítulo não compreende: 

 a)  os  selos  postais,  selos fiscais, inteiros postais e semelhantes, não obliterados, da posição 4907;  

 b)  as telas pintadas para cenários teatrais, para fundos de estúdio ou para usos semelhantes 
(posição 5907), salvo se puderem classificar-se na posição 9706; 

 c)  as pérolas naturais ou cultivadas e as pedras preciosas ou semipreciosas (posições 7101 a 7103). 

2.  Consideram-se “gravuras, estampas e litografias, originais”, na aceção da posição 9702, as provas 
tiradas diretamente, a preto e branco ou a cores, de uma ou mais chapas executadas inteiramente à 
mão pelo artista, qualquer que seja a técnica ou a matéria utilizada, exceto qualquer processo 
mecânico ou fotomecânico. 

3.  Não se incluem na posição 9703 as esculturas com caráter comercial (por exemplo, reproduções em 
série, moldagens e obras artesanais), mesmo quando estas obras tenham sido concebidas ou criadas 
por artistas.   

4.  A)  Ressalvadas as disposições das Notas 1, 2 e 3 anteriores, os artigos suscetíveis de se 
classificarem no presente Capítulo e noutros Capítulos da Nomenclatura devem classificar-se no 
presente Capítulo. 

 B) Os artigos suscetíveis de se classificarem na posição 9706 e nas posições 9701 a 9705 devem 
classificar-se nas posições 9701 a 9705. 

5.  As molduras de quadros, pinturas, desenhos, colagens e quadros decorativos semelhantes, gravuras, 
estampas e de litografias classificam-se com estes artigos quando as suas características e valor 
sejam compatíveis com os dos referidos artigos. 

 As molduras cujas características ou valor não sejam compatíveis com os artefactos referidos na 
presente Nota seguem o seu próprio regime.  

Nota complementar 

1.  A posição 9705 inclui os veículos automóveis de coleção de interesse histórico ou etnográfico que: 

a) Se encontrem no seu estado original, sem mudança substancial do chassis, carroçaria, sistema de 
direção, de travagem, de transmissão ou de suspensão e motor. É permitida a reparação e 
restauração, as peças quebradas ou gastas, os acessórios e as unidades podem ser substituídos 
desde que o veículo seja preservado e mantido em condições historicamente corretas. Estão 
excluídos os veículos modernizados ou modificados; 
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b) Tenham no mínimo 30 anos; 

c)  Correspondam a um modelo ou a um tipo que tenha deixado de ser produzido. 

 As características necessárias para serem incluídos numa coleção: serem relativamente raros, não 
sendo normalmente utilizados de acordo com o seu destino inicial, serem objeto de transações 
especiais fora do comércio habitual de objetos utilitários semelhantes, e terem um valor elevado, são 
consideradas como estando preenchidas para os veículos que cumpram os três critérios supracitados. 

Classificam-se também nesta posição como veículos automóveis de coleção: 

- Os veículos automóveis que, independentemente da sua data de fabrico, se prove que tenham 
participado num acontecimento histórico, 

- Os veículos automóveis de competição, que se prove que tenham sido concebidos, construídos e 
utilizados exclusivamente para a competição e que possuam um palmarés desportivo significativo, 
adquirido em acontecimentos prestigiados nacionais ou internacionais. 

As peças e acessórios para veículos são classificados na presente posição desde que sejam peças e 
acessórios originais para veículos automóveis de coleção, tenham no mínimo 30 anos e tenham 
deixado de ser produzidos. 

As réplicas e reproduções estão excluídas, a não ser que cumpram os três critérios supracitados. ∗

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

9701  Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mão, 
exceto os desenhos da posição 4906 e os artigos 
manufaturados decorados à mão; colagens e quadros 
decorativos semelhantes: 

9701.10.00  -Quadros, pinturas e desenhos ...................................................  - 
9701.90.00  -Outros ...........................................................................................  - 
9702.00.00  Gravuras, estampas e litografias, originais ................................  - 
9703.00.00  Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de 

quaisquer matérias .......................................................................  - 
9704.00.00  Selos postais, selos fiscais, marcas postais, envelopes de 

primeiro dia (First Day Covers), inteiros postais e 
semelhantes, obliterados, ou não obliterados, exceto os 
artigos da posição 4907................................................................  - 

9705.00.00  Coleções e espécimes para coleções, de zoologia, botânica, 
mineralogia, anatomia, ou apresentando interesse histórico, 
arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático ....  - 

9706.00.00  Antiguidades com mais de 100 anos ..........................................  - 
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CAPÍTULO 98 

CONJUNTOS INDUSTRIAIS  

Nota: 

Os Regulamento (UE) nº 113/2010 da Comissão, de 9 de fevereiro de 2010, e o Regulamento (CE) nº 
1982/2004 da Comissão, de 18 de novembro de 2004, preveem a possibilidade de os Estados-Membros 
aplicarem um procedimento simplificado para registo das exportações e das chegadas ou expedições de 
conjuntos industriais nas estatísticas do comércio extracomunitário e intracomunitário da União. Nos 
casos em que o Estado-Membro aplica a possibilidade de simplificação, há instruções nacionais que 
definem os critérios e o procedimento para esta simplificação (ver abaixo serviços competentes). 

 ------------ 
(1) No caso de Portugal: 
 Direção - Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo 
 Direção de Serviços de Tributação Aduaneira 
 Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega, 1º andar 
 PT –  1149 – 060 Lisboa 

 Instituto Nacional de Estatística 
 DEE/CII – Departamento de Estatísticas Económicas 
 Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional, Indústria e Construção 
 Av. António José de Almeida 
 PT – 1000 – 043 Lisboa 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

  Componentes dos conjuntos industriais no quadro do 
comércio extracomunitário (Regulamento (UE) nº 113/2010 
da Comissão, de 9 de fevereiro de 2010) e do comércio 
intracomunitário (Regulamento (CE) nº 1982/2004 da 
Comissão, de 18 de novembro de 2004): 

9880.XX.00 A codificação das mercadorias é a seguinte:  

�  os quatro primeiros algarismos são 9880,  
� ��� o quinto e o sexto algarismos correspondem ao Capítulo da 

NC  a que pertencem as mercadorias da componente,  
��� o sétimo e oitavo algarismos são 0. 

9880.63.00  - Classificáveis pelo Capítulo 63 

9880.68.00  - Classificáveis pelo Capítulo 68 

9880.69.00  - Classificáveis pelo Capítulo 69 

9880.70.00  - Classificáveis pelo Capítulo 70 

9880.72.00  -Classificáveis pelo Capítulo 72 

9880.73.00   -Classificáveis pelo Capítulo 73 

9880.76.00  -Classificáveis pelo Capítulo 76 

9880.82.00 -Classificáveis pelo Capítulo 82 

9880.84.00  -Classificáveis pelo Capítulo 84 
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9880.85.00  -Classificáveis pelo Capítulo 85 

9880.86.00  -Classificáveis pelo Capítulo 86 

9880.87.00  -Classificáveis pelo Capítulo 87 

9880.90.00  -Classificáveis pelo Capítulo 90 

9880.94.00  -Classificáveis pelo Capítulo 94 
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CAPÍTULO 99 

CÓDIGOS ESPECIAIS DA NOMENCLATURA COMBINADA

Subcapítulo I 

Códigos de nomenclatura combinada para determinados movimentos específicos de mercadorias

(Importação ou exportação) 

Notas complementares: 

1.  As disposições deste Subcapítulo apenas se aplicam à circulação de mercadorias nele previstas.  

Estas mercadorias são declaradas na subposição respetiva se as correspondentes condições e 
exigências, bem como as impostas por qualquer outro regulamento aplicável, forem cumpridas. A 
descrição das referidas mercadorias deve ser suficientemente precisa para que possam ser 
identificadas.  

Contudo, os Estados-Membros podem escolher não aplicar as disposições deste Subcapítulo se 
estiverem em causa direitos de importação ou outros encargos.  

2.  As disposições do presente Subcapítulo não se aplicam ao comércio de mercadorias entre Estados-
Membros.  

3.  As mercadorias importadas e exportadas previstas pelo Regulamento (CE) nº 1186/2009 do Conselho 
que não beneficiem da isenção de direitos de importação ou de exportação são excluídas do presente 
Subcapítulo.  

A circulação de mercadorias sujeitas a qualquer proibição ou restrição é igualmente excluída deste 
Subcapítulo. 

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

Mercadorias, previstas no Regulamento (CE) nº 1186/2009 do 
Conselho (importação e exportação):  

9905.00.00  -Bens pessoais pertencentes a pessoas singulares que 
transferem a sua residência habitual .......................................  -

9919.00.00  -Mercadorias, com exceção das anteriormente mencionadas:  

- - Enxovais e coisas móveis pertencentes a uma pessoa que 
transfira a sua residência habitual por ocasião do seu 
casamento; bens pessoais adquiridos por sucessão ..........  - 

- -Enxovais, materiais escolares e outras coisas móveis de 
alunos ou estudantes ..............................................................  - 

- -Caixões que contenham os corpos e as urnas que 
contenham as cinzas de defuntos e artigos de 
ornamentação funerária ..........................................................  -  

- -Mercadorias enviadas a organismos com fins caritativos e 
filantrópicos e mercadorias para as vítimas de catástrofes  - 
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                       Subcapítulo II 

Códigos estatísticos aplicáveis a determinados movimentos específicos de mercadorias

Notas complementares: 

1.  O Regulamento (UE) nº 113/2010 da Comissão, de 9 de fevereiro de 2010, que aplica o Regulamento 
(CE) nº 471/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da União Europeia do 
comércio externo com países terceiros, no que diz respeito à cobertura do comércio, à definição dos 
dados, à compilação de estatísticas sobre o comércio segundo as características das empresas e a 
moeda de faturação, bem como a bens e movimentos especiais e o Regulamento (CE) nº 1982/2004 
da Comissão, de 18 de novembro de 2004, que aplica o Regulamento (CE) nº 638/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da União Europeia sobre as trocas de bens 
entre Estados-Membros e que revoga os Regulamentos (CE) nº 1901/2000 e (CEE) nº 3590/92 da 
Comissão permitem aos Estados-Membros utilizar um sistema de codificação simplificado para 
determinados bens no âmbito das estatísticas do comércio extracomunitário e intracomunitário.  

2. Os códigos estabelecidos neste Subcapítulo estão sujeitos às condições previstas no Regulamento 
(UE) nº 113/2010 e no Regulamento (CE) nº 1982/2004.  

 CÓDIGO DESIGNAÇÃO UN.SUP.

9930 Mercadorias destinadas a provisões de bordo e de paiol:

9930.24.00  - Mercadorias dos Capítulos 1 a 24 da NC ..................................  -  
9930.27.00  - Mercadorias do Capítulo 27 da NC ............................................  -  
9930.99.00  - Outras ...........................................................................................  -  

9931 Mercadorias destinadas às pessoas que exploram 
instalações de alto mar ou necessárias ao funcionamento 
dos motores, máquinas e outros aparelhos de tais 
instalações: 

9931.24.00  - Mercadorias dos capítulos 1 a 24 da NC ...................................  -   
9931.27.00  - Mercadorias do capítulo 27 da NC .............................................  -   
9931.99.00  - Outras ...........................................................................................  -   

9950.00.00  Código utilizado apenas no comércio de mercadorias entre 
Estados-Membros para transações individuais cujo valor 
seja inferior a 200 euros e para declarar produtos em alguns 
casos residuais ............................................................................. -  
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Este guia foi compilado pela Comissão Europeia com base nas fontes enumeradas no anexo 2. 
Todavia, os pontos de vista expressos no presente documento não representam necessariamente o 
parecer da Comissão Europeia.

Para mais informações, contactar:

Comissão Europeia
Direção-Geral das Empresas e da Indústria
Unidade D.2: Acesso das PME ao mercado 
Endereço de correio eletrónico: Entr-SME-Access-to-Markets@ec.europa.eu 
URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/index_en.htm

Estão disponíveis traduções do presente guia em várias línguas europeias na Internet. http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies.
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a utilizar fundos estruturais da UE para auxiliar PME, as informações são fornecidas sem que se 
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para a utilização de Fundos Estruturais da UE serão sempre apreciados nos termos das normas em 
vigor nessa data e no país em que é feito o pedido.
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Prefácio

Johannes HAHN
Membro da Comissão Europeia

Responsável pela Política Regional

Antonio TAJANI
Vice-Presidente da Comissão Europeia
Responsável pela Indústria e Empreendedorismo

Num mundo globalizado, é necessário que as pequenas e médias empresas (PME) consigam suportar 
o aumento da concorrência proveniente de economias desenvolvidas e emergentes e aproveitem 
as oportunidades de mercado que estes países proporcionam. Existe uma ligação direta entre a 
internacionalização e o aumento do desempenho das PME. As atividades internacionais reforçam o 
crescimento e o emprego, aumentam a competitividade e apoiam a sustentabilidade a longo prazo 
das empresas. Todavia, as PME europeias ainda dependem em grande medida dos seus mercados 
internos, apesar das oportunidades oferecidas pelo mercado único da UE mais abrangente e pela 
globalização em geral.

A estratégia da UE para as PME, definida na Lei das pequenas empresas (Small Business Act) para 
a Europa, lançada pela Comissão em junho de 2008 e revista em 2011, apelou à UE e aos Estados-
Membros para que apoiassem as PME e as incentivassem a tirar partido do crescimento dos mercados 
fora da UE, nomeadamente através de um apoio específico de abordagens ao mercado e atividades 
de formação empresarial.

Ao fazê-lo, podem beneficiar do crescente destaque na competitividade e inovação das PME nos 
fundos estruturais e de investimento da UE e, nomeadamente, do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, que é, de longe, a maior fonte de financiamento da UE de apoio às PME.

Em 2007-2013, os fundos estruturais concederam cerca de 70 mil milhões de euros de apoio a 
empresas, predominantemente a PME. Quase 200 000 projetos financiados pelo FEDER prestaram 
assistência especificamente a PME (muitos projetos apoiando várias PME em simultâneo). Estes 
projetos resultaram em 78 000 novas empresas e na criação de pelo menos 268 000 postos de 
trabalho permanentes em PME (com um número muito superior de postos de trabalho preservados). 
Estes resultados continuarão a crescer à medida que os projetos prosseguem até ao final de 2015.

Recomenda-se este guia a decisores políticos, partes interessadas e autoridades de gestão, 
especialmente a nível regional, com a esperança de que os inspire a tomar medidas práticas para 
utilizar os fundos estruturais, a fim de ajudar as PME europeias a crescer e a expandir-se além-
fronteiras.
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RESUMO

Helping EU SMEs to internationalise

As pequenas e médias empresas (PME) são 
a coluna vertebral da economia europeia. Na 
UE, representam 99 % de todas as empresas, 
67 % de todos os postos de trabalho no se-
tor privado, cerca de 85 % de todos os novos 
empregos criados e aproximadamente 59 % 
do valor acrescentado pela economia. O esta-
belecimento de contactos internacionais abre 
novos mercados às PME e tem o potencial de 
fomentar consideravelmente a competitivida-
de e o crescimento das PME.

No presente guia, o termo «internacionali-
zação» refere-se a todas as atividades que 
colocam as PME numa relação empresarial 
significativa com um parceiro estrangeiro: 
exportação, importação, investimento direto 
estrangeiro (IDE — deslocalização ou externa-
lização), subcontratação internacional e coo-
peração técnica internacional. Pode ocorrer a 
nível transfronteiriço, a nível transnacional na 
UE ou a nível internacional fora da UE.

A internacionalização pode resultar em ganhos 
de competitividade a nível da empresa que po-
dem, em última análise, traduzir-se num me-
lhor desempenho económico a nível nacional 
e europeu:

• A atividade internacional está fortemente 
relacionada com um crescimento mais ele-
vado do volume de negócios. 

• As PME que se encontram ativas interna-
cionalmente apresentam, regra geral, um 
maior crescimento do emprego do que as 
restantes PME.

• A relação entre a internacionalização e a 
inovação é forte.

Não obstante este facto, poucas PME da UE 
realizam atividades a nível internacional, quer 
dentro ou fora da UE. De acordo com um estudo 
realizado em 2010, apenas 25 % das PME 
da UE tinham participado em atividades de 
exportação (dentro e fora da Europa) nos três 
anos anteriores. Apenas 13 % das PME da UE 
abordaram mercados em crescimento fora da 
UE.

9
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Motores e entraves à internacionali-
zação 

A dimensão, idade e experiência das PME in-
fluenciam a sua disposição e capacidade para 
a internacionalização:

• Quanto maior for a empresa, mais tende 
para a internacionalização.

• As exportações e importações tendem a 
aumentar à medida que uma empresa 
amadurece.

• Um número muito reduzido de PME ina-
tivas internacionalmente prevê de facto 
iniciar atividades internacionais no futuro  
previsível.

Alguns setores tendem a ser mais adequados 
para a internacionalização do que outros:

• O comércio, a indústria transformadora, o 
transporte e comunicação e a investigação 
são os setores mais internacionais.

• As empresas que participam em comércio 
eletrónico são mais ativas internacional-
mente dos que os seus homólogos tradicio-
nais.

Se o objetivo é ajudar mais PME a trabalhar 
com parceiros internacionais, o primeiro passo 
a tomar deve consistir em compreender o que 
as impede de o fazer. São os seguintes os prin-
cipais entraves comunicados pelas PME:

• inexistência de fundo de maneio suficiente 
para financiar exportações;

• dificuldade em identificar oportunidades 
comerciais no estrangeiro;

• inexistência de informações suficientes de 
apoio à localização/análise de mercados;

• incapacidade de contactar potenciais clien-
tes no estrangeiro;

• dificuldade em conseguir uma representa-
ção fiável no estrangeiro;

• falta de tempo dos quadros dirigentes;
• inexistência de pessoal suficiente e/ou de 

pessoal qualificado.

O apoio público pode desempenhar 
um papel importante

O apoio público pode desempenhar um papel 
importante na promoção de uma maior inter-
nacionalização. Um estudo da Comissão reali-
zado em 2011 demonstrou que, em média, os 
programas de apoio público a PME (financeiros 
e não financeiros, a nível nacional e da UE) per-
mitiram:

• aumentar o volume de negócios das PME 
no mercado-alvo em 28 %;

• aumentar o volume de negócios total das 
empresas em 11 %;

• criar ou preservar três postos de trabalho 
em cada PME;

• garantir aproximadamente 12 % do volu-
me de negócios do ano seguinte.

O apoio bem-sucedido tem de basear-se, em 
primeiro lugar, no desenvolvimento de capa-
cidades nas PME, com o acesso a formação e 
serviços de consultoria a desempenhar um pa-
pel central. É necessário que as empresas se-
jam classificadas, avaliadas e analisadas antes 
do ajuste do conjunto de programas de apoio 
(regra geral) normalizados, para criar um plano 
de apoio específico para a empresa. Além disso, 
para fomentar a competitividade e o crescimen-
to, os programas devem apoiar todos os tipos 
de internacionalização, não apenas a exporta-
ção.

Embora já se encontrem em vigor muitos pro-
gramas de apoio à internacionalização das PME, 
estes são, em grande medida, desconhecidos: a 
percentagem de PME da UE que conhece estas 
oportunidades varia entre 15 % para as mi-
croempresas e 27 % para as médias empresas, 
e entre apenas 10 % para as empresas sem ati-
vidades a nível internacional e 22 % das PME 
com atividades internacionais.
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Utilização de Fundos Estruturais e  
de Investimento da UE para apoiar a 
internacionalização 

Os fundos estruturais podem impulsionar 
projetos práticos para ajudar as PME a 
estabelecer contactos internacionais. Assim, 
o presente guia sugere ações que podem ser 
utilmente empreendidas em todos os Estados-
Membros e regiões com o apoio dos fundos 
estruturais europeus.

O público-alvo consiste, principalmente, em 
decisores políticos, partes interessadas e 
autoridades de gestão a nível regional.

Como apoiar a internacionalização 
das PME

O anexo 1 enumera as medidas da UE que são 
de fácil acesso e que podem ajudar no aconse-
lhamento de PME.

O capítulo 3.3 apresenta uma panorâmica de 
algumas abordagens que provaram ser muito 
bem-sucedidas nos Estados-Membros. Estes 
programas prestam apoio a PME individual-
mente ou trabalham através de redes e polos. 
Tendem a ser mais eficazes quando incidem 
em setores específicos.

O capítulo 4 descreve como utilizar os fundos 
estruturais da UE para projetos de internacio-
nalização.

O capítulo 5 apresenta exemplos de boas prá-
ticas, a fim de proporcionar inspiração para 
ações práticas com o objetivo de incentivar 
as PME europeias a expandir-se internacional-
mente e a fomentar o crescimento.
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21.  Proposal for a regulation of the EP and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the 1  A Comissão Europeia considera que uma empresa é uma PME se possuir uma força de trabalho até 250 empregados, um volume de negócios anual até 50 milhões 
de euros e um balanço total até 43 milhões de euros.

2  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Small_and_medium-sized_enterprises.

Por que motivo 
devem as PME 

«internacionalizar-se»?

2.1 Introdução

As pequenas e médias empresas (PME)1 são a 
coluna vertebral da economia europeia. Repre-
sentam 99 % de todas as empresas da UE, 67 % 
de todos os postos de trabalho no setor privado 
não financeiro, cerca de 85 % de todos os no-
vos empregos criados (CE, 2011 (3), p. 5-6) e 
aproximadamente 59 % do valor acrescentado 
produzido pela economia2. 

A internacionalização abre novos mercados às 
PME e tem o potencial de fomentar considera-
velmente a competitividade e o crescimento das 
PME.

No presente guia, o termo «internacionalização» 
refere-se a todas as atividades que colocam as 
PME numa relação empresarial significativa com 
um parceiro estrangeiro: exportação, importa-
ção, investimento direto estrangeiro (IDE — des-
localização ou externalização), subcontratação 
internacional e cooperação técnica internacional 
(CE, 2012, p. 5) — ou seja: atividades empre-

sariais que respondam às oportunidades e aos 
desafios da globalização (CE, 2007, p. 13). Pode 
ocorrer a nível transfronteiriço, a nível transna-
cional na UE ou a nível internacional fora da UE.

A internacionalização pode resultar em ganhos 
de competitividade a nível da empresa que po-
dem, em última análise, traduzir-se num melhor 
desempenho económico e nível nacional e euro-
peu (CE, 2010, p. 57). Um estudo publicado em 
2010 e que abrange os anos de 2007 e 2008 
apresentou os seguintes resultados (CE, 2010, 
p. 8):

• A atividade internacional correlaciona-se 
fortemente com um crescimento mais ele-
vado do volume de negócios. 
Mais de 50 % das PME que investiram no 
estrangeiro ou participaram em subcontrata-
ção internacional comunicaram um aumento 
do volume de negócios, enquanto a média 
para as PME no seu conjunto foi de cerca de 
33 %.
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• As PME que se encontram ativas interna-
cionalmente apresentam, regra geral, um 
maior crescimento do emprego do que as 
restantes PME. Por exemplo:
 O crescimento do emprego dos exportado-
res foi 7 %, dos não exportadores foi 3 %.

 O crescimento do emprego dos exporta-
dores foi 8 %, dos não exportadores foi 
2 %.

 As PME que importam e exportam comu-
nicaram 10 % de crescimento do empre-
go; as restantes apenas 3 %.

 As PME com IDE comunicaram um cres-
cimento do emprego de 16 %, as restan-
tes apenas de 4 %.

• A relação entre a internacionalização e a 
inovação é forte.

26 % das PME ativas a nível internacional 
lançaram produtos ou serviços que eram 
novos no seu setor no respetivo país, ao 
passo que para as restantes PME a percen-
tagem foi de apenas 8 %. As PME ativas 
a nível internacional tiveram também mais 
sucesso com inovações a nível de proces-
sos que eram novos no seu setor no respe-
tivo país (11 % em oposição a 3 % para as 
restantes PME).

Portanto, as PME ativas a nível internacional 
são mais competitivas dos que os seus homó-
logos nacionais (CE, 2010, p. 70). Beneficiam 
de acesso a experiência e tecnologia, de uma 
maior eficiência e de economias de escala e 
do aumento da competência através da entra-
da em mercados difíceis e da exploração das 
vantagens da tecnologia de ponta (CE, 2007, 
p. 10). Com uma maior integração no merca-
do, as PME podem desempenhar um papel  
importante nas cadeias de valor mundiais.

Não obstante este facto, apenas uma pequena 
parte das PME da UE desenvolvem atividades 
a nível internacional dentro ou fora da UE.

2.2 A situação atual

As atividades internacionais ajudam as empre-
sas a competir, crescer e a sobreviver a longo 
prazo. Todavia, um estudo realizado em 2010 
demonstrou que apenas 25 % das PME comu-
nitárias tinham realizado exportações (dentro e 
fora da Europa) nos três anos anteriores3.

Apenas 13 % tinha como alvo mercados fora da 
UE.

Por conseguinte, para a grande maioria das 
PME europeias, a UE é o seu mercado principal. 
É igualmente um primeiro passo positivo e ade-
quado para o lançamento das operações inter-
nacionais para além da UE. Na maior parte dos 
casos, o mercado interno da UE permite que as 
pequenas e microempresas cresçam até à fase 
em que conseguem competir de modo bem- 
sucedido além das fronteiras da UE. Assim, para 
a maioria das PME, a UE pode funcionar como 
uma rampa de lançamento para a participação 
mais bem-sucedida em mercados internacionais 
(CE, 2007, p. 5).

Os benefícios da internacionalização decor-
rem não apenas da exportação, mas de todos 
os tipos de atividade internacional. Importar, 
por exemplo, pode melhorar o desempenho ao 
possibilitar o acesso a novas tecnologias e ca-
pacidades, além de que existem mais empresas 
europeias ativas em atividades de importação 
do que de exportação. O investimento direto  
estrangeiro (relocalização ou externalização), as 
transferências de tecnologia, a participação em 
cadeias de valor internacionais e outras formas 
de cooperação entre PME estão igualmente a 
ganhar terreno. Em todos os casos, as empresas 
procuram principalmente uma maior vantagem 
concorrencial: acesso a tecnologia e a materiais 
menos onerosos ou mais prontamente disponí-
veis é tão importante para as empresas quanto 
aceder a outros mercados, se não mais impor-
tante (CE, 2007, p 8)

14

3  CE, 2010, p. 5: As estatísticas baseiam-se numa amostra de aproximadamente 1000 PME de 26 setores. Os dados foram recolhidos na primavera de 2009 (quando 
a UE tinha 27 Estados-Membros) e abrangem o período 2006-2008.



15

O quadro a seguir apresenta uma panorâmica das diferentes abordagens seguidas pelas PME da UE  
(CE 2010, p 16, 17, 33, 36).

Tipo de 
internacionalização

…% de  
todas as 
PME da UE

…% das que têm como alvo …% de todas 
as PME da UE 
que têm como 
alvo mercados 
fora da UE

uma região 
transfronteiriça 
(aprox.)

outros 
países da UE 
(aprox.)

Importação 29 % 35 % 89 % 14 %

Exportação 25 % 47 % 80 % 13 %

Cooperação tecnológica com 
um parceiro estrangeiro

7 %

n.d.

Subcontratação para um 
parceiro estrangeiro

7 %

Utilização de subcontratação 
estrangeira

7 %

Investimento direto  
estrangeiro

2 %

No total, mais de 40 % das PME europeias 
participam em algum tipo de relação empre-
sarial internacional. No entanto, poucas estão 
ativas fora da UE (CE, 2010, p 15).

Que mercados de crescimento fora da UE tra-
zem mais vantagens às empresas europeias?

Um estudo de 2011 demonstrou que os se-
guintes sete mercados-alvo são cada vez mais 
importantes para as empresas europeias: Bra-
sil, Rússia, Índia, China («os países BRIC»), Ja-
pão, Coreia do Sul e Ucrânia. A participação de 
PME da UE internacionalizadas com atividades 
empresariais nestes mercados de crescimen-
to entre 2009 e 2010 foi a seguinte: Rússia: 
13 %, China: 10 %, Ucrânia: 8 %, Japão: 7,5 %, 
Brasil: 6,5 %, Índia: 6 %, e Coreia do Sul: 4,5 % 
(CE, 2011 (1), p. 13).

2.3. Motores da internacionalização 
das PME 

Os prestadores de serviços de apoio devem co-
nhecer os fatores relativos ao ambiente empre-
sarial que promovem ou prejudicam a interna-
cionalização das PME: «motores» e «entraves». 
Não podem influenciá-los diretamente, mas ao 
terem conhecimento dos mesmos podem utilizar 

da melhor forma os motores e reduzir os entra-
ves tanto quanto possível.

Comecemos pelos motores.

As principais características da atual vaga de 
globalização são as seguintes (CE, 2007, p. 6):

• uma diminuição sem precedentes dos en-
traves ao comércio a nível mundial;

• uma logística amplamente melhorada e 
sistemas de comunicação disponíveis para 
todas as empresas;

• a revolução da tecnologia da informação 
que abriu o caminho para maiores inter-
câmbios de tecnologia e conhecimento e o 
advento de novos tipos de transações eco-
nómicas, tais como o comércio eletrónico.

Estas vantagens aplicam-se tanto às grandes 
empresas como às PME, mas parece ser me-
nos óbvio para as PME como tomar partido das 
referidas vantagens. Criar PME mais interna-
cionais significa criar empresários mais inter-
nacionais, com exposição precoce, preferen-
cialmente no sistema de ensino, ao contexto  
internacional e às vantagens de uma perspeti-
va internacional (CE, 2007, p. 10).
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4  Final background report of the OECD-APEC joint project on ‘Removing barriers to SME access to international markets’, Conferência Global OCDE-APEC, 6-8 de 
novembro de 2006, Atenas, Grécia.

Ao incidir nos diferentes mercados nacionais 
das PME, é possível verificar que quanto mais 
pequeno é o país, mais internacionais são as 
respetivas PME. Países como a Estónia, a Di-
namarca, a Suécia, a República Checa ou a 
Eslovénia apresentam uma percentagem de 
exportadores entre 55 % e 35 %, enquanto a 
média da UE é 25 % e a Alemanha, a França e 
o Reino Unido apresentam cerca de 20 % (CE, 
2010, p. 24).

Como é natural, as PME sediadas perto de 
uma fronteira são muito mais ativas nas zo-
nas transfronteiriças que se lhe avizinham, 
mas não mais que isso (CE, 2010, p. 6).

A dimensão, idade e experiência das PME são 
fatores importantes na respetiva disposição e 
capacidade para a internacionalização:

• Quanto maior for a empresa, maior é a 
tendência para a sua internacionalização, 
em geral: 24 % das microempresas, 38 % 
das pequenas empresas e 53 % das médias 
empresas exportam; no que diz respeito às 
importações as respetivas percentagens 
são 28 %, 39 % e 55 % (CE, 2010, p. 5).

• As atividades de importação e exportação 
aumentam à medida que uma empresa 
amadurece. As percentagens de PME que 
exportam aumentam gradualmente de pou-
co mais de 15 % das empresas até 4 anos 
de idade para quase 30 % das empresas 
com 25 anos ou mais (CE, 2010, p. 6).

• No que se refere à experiência, poucas PME 
que não participam nos mercados interna-
cionais tencionam iniciar atividades inter-
nacionais no futuro próximo. Apenas cerca 
de 4 % de todas as empresas não interna-
cionalizadas afirmam alguma intenção de 
iniciar operações internacionais (CE, 2010, 
p. 6).

Existe algum tipo específico de internacio-
nalização particularmente adequado para  
começar?

Mais frequentemente, as PME começam por 
importar. Das PME que importam e exportam, 
as que começaram por importar correspondem 

a duas vezes mais (39 %) do que as que come-
çaram por exportar (18 %). 42 % começaram 
por importar e exportar no mesmo ano (CE, 
2010, p. 6).

Por último, alguns setores tendem a ser mais 
adequados para a internacionalização do que 
outros:

O comércio, a indústria extractiva e trans-
formadora, o transporte e comunicação e a 
investigação são os setores mais internacio-
nais. Os setores com a participação mais ele-
vada de PME exportadoras são o setor mineiro 
(58 %), a indústria transformadora (56 %), o 
comércio por grosso (54 %), a investigação 
(54 %), as vendas de veículos automóveis 
(53 %), o aluguer (39 %) e os transportes e 
comunicações (39 %). Entre os serviços, o se-
tor da investigação obtém uma classificação 
elevada (EC, 2010, p. 6).

As empresas que participam em comércio 
eletrónico são mais ativas internacional-
mente. Dispor dos meios para vender produtos 
ou serviços na Internet tem uma correlação 
positiva com participar em mercados de impor-
tação ou exportação (mesmo quando controla-
dos para outros factores tal como a dimensão 
da empresa). Uma conclusão possível é que a 
Internet facilitou o processo de superação de 
alguns entraves à internacionalização que as 
PME de todas as dimensões enfrentam. Com 
efeito, a relação entre determinados entraves 
e a dimensão das empresas diminuiu devido à 
Internet (CE, 2010, p. 7).

2.4. Principais entraves à 
internacionalização das PME

A perceção dos entraves à internacionalização 
das PME possibilita a orientação do apoio às 
necessidades específicas das PME (CE, 2010, 
p. 57).

Embora os mercados internacionais, tanto pri-
vados como públicos, ofereçam às empresas 
europeias oportunidades consideráveis, as PME 
enfrentam obstáculos particulares na explora-
ção do mercado global, especialmente quando 
se trata de aceder às informações sobre os 
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mercados, de identificar possíveis clientes e 
de encontrar os parceiros certos. Também en-
frentam problemas mais complexos, tais como 
o cumprimento da legislação estrangeira, por 
exemplo normas vinculativas em matéria de 
direito contratual, regulamentação aduaneira, 
normas e regulamentos técnicos, gestão da 
transferência de tecnologias e proteção dos di-
reitos de propriedade intelectual ou industrial. 
Regra geral, as PME estão menos bem equipa-
das do que as empresas de maior dimensão, 
em termos de competências internas e de re-
cursos financeiros ou humanos, para enfrentar 
tais desafios (CE, 2011 (2), p. 3).

Para serem bem-sucedidas, as políticas de 
apoio à expansão internacional das PME de-
vem começar por compreender os principais 
problemas que estas enfrentam quando pon-
deram começar a operar com um parceiro 
estrangeiro. De acordo com a OCDE4, são os 
seguintes os principais entraves comunicados 
pelas PME (CE, 2007, p. 10-11):

• inexistência de fundo de maneio suficiente 
para financiar exportações;

• dificuldade em identificar oportunidades co-
merciais no estrangeiro;

• falta de informações suficientes para a loca-
lização/análise de mercados;

• incapacidade de contactar potenciais clientes 
no estrangeiro;

• dificuldade em conseguir uma representação 
fiável no estrangeiro;

• falta de tempo dos quadros dirigentes para 
lidar com a internacionalização;

• inexistência de pessoal suficiente e/ou de 
pessoal qualificado.

As empresas que ainda não participam no 
mercado internacional podem subestimar al-
guns entraves e sobrestimar outros, pelo que 
a experiência internacional das empresas, ou a 
falta dela, deve ser tomada em consideração 
na conceção e no desenvolvimento dos servi-
ços de apoio às empresas (CE, 2010, p. 57).

Um inquérito realizado em 2010 (CE, 2010, p. 
58-59) revelou os seguintes entraves nas em-
presas, tal como encarados pelas PME:

• o preço do respectivo produto ou serviço;

• o custo elevado da internacionalização;
• a qualidade do produto e a falta de pessoal 

qualificado;
• as especificações dos produtos da empre-

sa;
• a língua.

O entrave mais importante segundo as PME é 
o preço dos produtos ou serviços da empresa. 
Este facto depende, evidentemente, dos preços 
gerais no mercado nacional e do nível de efi-
ciência empresarial; portanto, não é provável 
que as medidas específicas de apoio à inter-
nacionalização resolvam esta questão. Contu-
do, integrar medidas destinadas a aumentar a 
eficiência empresarial, quer através da com-
binação das políticas de internacionalização e 
inovação ou através do incentivo do abasteci-
mento eficiente de materiais, talvez por meio 
de importações diretas, pode ser eficaz.

O segundo entrave mais importante é «o cus-
to elevado da internacionalização». Compete à 
UE trabalhar na perspetiva do estabelecimento 
de regras do comércio internacional que satis-
façam as necessidades específicas das PME 
europeias. A Comissão Europeia tenciona di-
minuir os entraves pautais e não pautais ao 
comércio através da negociação de acordos 
de comércio livre com países terceiros. Procura 
ainda a aproximação regulamentar por meio 
de vários diálogos, por exemplo no âmbito da 
Política Europeia de Vizinhança, designada-
mente, a Parceria Oriental e a cooperação in-
dustrial UE-MED.

Contudo, é possível prestar apoio técnico dire-
to às PME, por exemplo, tornando as informa-
ções sobre mercados internacionais facilmente 
acessíveis, ajudando as PME a estabelecer par-
cerias internacionais de comércio, investigação 
ou tecnologia (por exemplo, através da Enter-
prise Europe Network, ver anexo 1) ou subsi-
diando a participação em feiras comerciais 
internacionais.

A dimensão das empresas tem pouca influên-
cia nos entraves internos exceto no que diz 
respeito à ausência de pessoal suficientemen-
te qualificado: quanto mais pequena for a em-
presa, maior parece ser este entrave.
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O estudo analisou ainda os entraves externos 
no contexto empresarial (CE, 2010, p. 59-60). 
Os fatores que a maioria das PME considerou 
prejudiciais à internacionalização são os se-
guintes:

• falta de capital;
• falta de apoio público adequado;
• falta de informação adequada;
• o custo da documentação necessária para 

o transporte os as dificuldades que lhe  
estão associadas;

• diferentes leis e regulamentos nos países 
estrangeiros;

• entraves pautais ou outros entraves  
comerciais no mercado externo;

• diferenças culturais (incluindo a cultura 
empresarial).

Os padrões dos entraves externos sentidos na 
UE e no mundo em geral são bastante seme-
lhantes, embora os «entraves pautais e outros 
entraves ao comércio em mercados externos», 
as «diferentes leis e regulamentos nos países 
estrangeiros», os «entraves pautais ou outros 
entraves no país de origem» e as «diferenças 
culturais» sejam referidos consideravelmente 
menos em relação à UE. Surpreendentemen-
te, as PME mencionaram a «falta de capital» 
e «falta de apoio público adequado» com mais 
frequência em relação à UE do que aos mer-
cados globais. É possível que tal se deva, regra 
geral, ao facto de as PME ativas em mercados 
terceiros tenderem a ser maiores e mais expe-
rientes. As PME de maior dimensão consideram 
as «diferentes leis e regulamentos nos países 
estrangeiros» mais importantes, ao passo que 
as microempresas referiram mais frequente-
mente a «falta de capital».
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5  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:PT:PDF.
6  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
7  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0702:FIN:PT:PDF.

3.1. O papel do apoio público 

Verificou-se que as PME desempenham um pa-
pel fundamental na estabilidade e no potencial 
de qualquer economia nacional em termos de 
emprego e valor acrescentado. Uma vez que 
a maior parte das PME enfrenta limitações 
em termos de recursos, necessitam de apoio 
para adquirir as capacidades necessárias para 
competir no mercado internacional (CE, 2007, 
p. 17).

É por este motivo que a estratégia da UE para 
as PME, definida na Lei das pequenas empre-
sas para a Europa (LPE), lançada pela Comis-
são em junho de 20085 e revista em 20116, 
apelou à UE e aos Estados-Membros para que 
apoiassem as PME e incentivou-as a tirar par-
tido do crescimento dos mercados fora da UE, 
nomeadamente através de apoio específico e 
de atividades de formação empresarial (CE, 
2011 (2), p. 5). Este tema foi mais aprofun-
dado na comunicação de 2011 da Comissão 
Pequenas empresas, grande mundo — uma 

nova parceria para ajudar as PME a aproveitar 

as oportunidades à escala mundial7.

As PME valorizam claramente o apoio públi-
co: 11 % das que utilizam medidas de apoio 
público concedidas pelos respetivos governos 
afirmam que não teriam realizado atividades 
a nível internacional sem elas. No total, 55 % 
das PME ativas a nível internacional concor-
dam com pelo menos uma das seguintes qua-
tro afirmações (CE, 2010, p. 70):

• Sem apoio não se teriam internacionalizado.
• Com o apoio internacionalizaram-se mais 

cedo do que o teriam feito de outro modo.
• Com o apoio participaram em atividades 

adicionais de internacionalização.
• Com o apoio adquiriram mais conhecimen-

tos sobre as oportunidades nos mercados 
estrangeiros.

O apoio público pode igualmente fornecer um 
contributo valioso ao resolver problemas que 
são considerados os principais entraves à in-
ternacionalização, como o acesso à informa-
ção e o acesso ao apoio financeiro (CE, 2010, 
p. 70).

Apoio público à 
internacionalização 

das PME 
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O estudo de 2011 da Comissão demonstrou 
que, em média, a utilização de programas  
de apoio público (financeiros e não financeiros, 
a nível nacional e da UE) (EC, 2011 (1), p. 8) 
permitiu.

• aumentar o volume de negócios das PME 
no mercado-alvo em 28 %;

• aumentar o volume de negócios total das 
empresas em 11 %;

• criar ou preservar três postos de trabalho 
em cada PME;

• garantir aproximadamente 12 % do volu-
me de negócios do ano seguinte.

3.2. Sensibilização e utilização de 
programas de apoio público entre  
as PME

Embora já existam muitos programas de apoio 
à internacionalização das PME, estes são, em 
grande medida, desconhecidos: a percentagem 
de PME da UE que conhece estas possibilida-
des varia entre 15 % para as microempresas e 
27 % para as médias empresas e entre apenas 
10 % para as empresas que não são ativas a ní-
vel internacional e 22 % para as empresas com 
atividades internacionais (CE, 2010, p. 7).

Existem diferenças entre os setores: 20 % a 
25 % das PME no setor grossista e na indús-
tria transformadora conhecem os programas 
de apoio, ao passo que no setor retalhista, dos 
transportes e dos serviços pessoais apenas 
10 % a 13 % das empresas conhecem o apoio 
público disponível. O primeiro passo para apoiar 
adequadamente o acesso das PME às oportu-
nidades dos mercados internacionais consiste, 
portanto, em aumentar a sensibilização consi-
deravelmente baixa relativamente aos progra-
mas de apoio às empresas entre as PME (CE, 
2010, p. 7).

Embora as pequenas empresas estejam muito 
mais expostas aos entraves ao comércio do que 
as empresas maiores, as empresas de maior di-
mensão conhecem melhor as medidas de apoio 
disponíveis e, consequentemente, tiram melhor 
partido das mesmas (CE, 2010, p. 63, 64). Até 
agora, apenas um número muito reduzido de 
PME da UE utiliza medidas de apoio público. Se-
gundo um estudo de 2010, o apoio não finan-
ceiro é mais utilizado pelas empresas mais pe-
quenas que operam ao nível internacional: 10 % 
das microempresas, em comparação com 8 % 
das pequenas empresas e 6 % das médias em-
presas. O apoio financeiro, por outro lado, é mais 
utilizado pelas PME de maior dimensão entre as 
que operam ao nível internacional: 10 % das 
microempresas, 13 % das pequenas empresas 
e 16 % das médias empresas (CE, 2010, p. 7).

No entanto, existem grandes diferenças entre 
os países. Uma grande percentagem de PME na 
Áustria (47 %) comunicou utilizar apoio finan-
ceiro, ao passo que em países como Portugal, 
Dinamarca e os Países Baixos, o valor é 1 % ou 
inferior. A utilização de apoio não financeiro é 
mais elevada na Eslovénia (23 %), em Chipre 
(19 %) e na Letónia (16 %), mas bastante in-
ferior em todos os restantes Estados-Membros 
(CE, 2010, p 7, 67). O quadro infra apresenta a 
utilização de medidas de apoio público financei-
ras e não financeiras à internacionalização em 
2009 repartidas por país, em percentagem das 
PME com atividades à escala internacional:
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Percentagem de PME ativas internacionalmente que utilizam apoio financeiro ou não financeiro

Classi-
ficação

País % que 
utiliza apoio 
financeiro

Classi-
ficação

País % que 
utiliza 
apoio não 
financeiro

1 Áustria 47 % 1 Eslovénia 23 %

2 Turquia 32 % 2 Chipre 19 %

3 Grécia 17 % 3 Letónia 16 %

4 Letónia 17 % 4 Lituânia 12 %

5 Noruega 14 % 5 Luxemburgo 11 %

6 Alemanha 14 % 6 Itália 11 %

7 Espanha 10 % 7 Noruega 11 %

8 Itália 9 % 8 Grécia 11 %

9 Eslováquia 9 % 9 França 9 %

10 França 7 % 10 Espanha 9 %

11 Roménia 6 % 11 Alemanha 7 %

12 Hungria 5 % 12 Dinamarca 5 %

13 Suécia 5 % 13 Reino Unido 5 %

14 Chipre 5 % 14 Irlanda 4 %

15 Reino Unido 5 % 15 Áustria 3 %

16 Eslovénia 4 % 16 Polónia 3 %

17 Luxemburgo 4 % 17 ARJM 2 %

18 Listenstaine 4 % 18 Finlândia 2 %

19 Bélgica 4 % 19 Bélgica 1 %

20 Finlândia 3 % 20 Eslováquia 1 %

21 Estónia 3 % 21 Países Baixos 0 %

22 Lituânia 3 % 22 Estónia 0 %

23 Polónia 3 % 23 Malta 0 %

24 Irlanda 3 % 24 Croácia 0 %

25 Malta 2 % 25 Portugal 0 %

26 Bulgária 2 % 26 Suécia 0 %

27 Croácia 2 % 27 República Checa 0 %

28 República Checa 2 % 28 Bulgária 0 %

29 Portugal 1 % 29 Hungria 0 %

30 Dinamarca 1 % 30 Islândia 0 %

31 Países Baixos 1 % 31 Listenstaine 0 %

32 ARJM 0 % 32 Roménia 0 %

33 Islândia 0 % 33 Turquia 0 %

Fonte: CE, 2010, p. 67
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Que tipo de apoio público utilizam as PME com 
mais frequência?

Entre os serviços financeiros, os «subsídios e 
subvenções» são, de longe, os mais utilizados e 
são igualmente considerados os mais úteis pe-
las PME que realizam atividades internacionais. 
De entre os serviços de apoio não financeiros 
disponíveis, os seis que são principalmente uti-
lizados pelas PME e, portanto, em que se deve 
incidir (CE, 2011 (1), p. 51) são os seguintes:

• informações sobre regras e regulamenta-
ções;

• informações sobre oportunidades de mer-
cado;

• exposições em feiras comerciais internacio-
nais;

• identificação de potenciais parceiros co-
merciais estrangeiros;

• cooperação empresarial e trabalho em 
rede;

• encontros combinados (match-making).

3.3. Como apoiar a internacionalização 
das PME 

A ajuda bem-sucedida à internacionalização 
depende principalmente do desenvolvimento 
de capacidades na PME; sendo que o apoio in-
dividual e o acesso a formação e serviços de 
consultoria desempenham um papel central. 
Tal exige a classificação, seleção e análise das 
empresas antes do ajsute do conjunto de pro-
gramas de apoio (regra geral) normalizados, 
para criar um plano de apoio específico para 
a empresa. Além disso, para fomentar a com-
petitividade e o crescimento, os programas 
devem apoiar todos os tipos de internaciona-
lização, não apenas a exportação (CE, 2007,  
p. 32).

Os principais programas de internacionaliza-
ção devem atrair o maior número possível de 
PME (CE, 2007, p. 32). Recomenda-se que se 
preste especial atenção às microempresas e às 
pequenas empresas, ou seja, as PME com uma 
força de trabalho inferior a 50 empregados, 
um volume de negócios inferior a 10 milhões 
de euros e um balanço total inferior a 10 mi-
lhões de euros. Estas empresas constituem o 

grosso de todas as PME e são especialmente 
vulneráveis. Devem orientar-se esforços para 
a expansão da capacidade para atividades si-
multaneamente inovadoras e internacionais, 
uma vez que ambas tendem a estar associa-
das (ver capítulos anteriores). O comércio ele-
trónico é outro componente em que se deve 
incidir: com a Internet prontamente disponível 
enquanto canal de distribuição mesmo para as 
PME de menor dimensão, o comércio eletrónico 
transfronteiras proporciona um enorme poten-
cial de crescimento para estas empresas (CE, 
2010, p. 71-75).

No que se refere aos sete mercados-alvo Bra-
sil, Rússia, Índia, China, Japão, Coreia do Sul e 
Ucrânia, os tipos de apoio público a partir dos 
quais as PME europeias esperam maiores efei-
tos relacionam-se, regra geral, com (CE, 2011 
(1), p. 7):

• assistência na identificação de parceiros 
empresariais nestes países;

• prestação de informações adequadas so-
bre oportunidades de mercado;

• prestação de informações adequadas so-
bre regras e regulamentações.

Todavia, nem todo o apoio público é igualmen-
te eficaz.

Em primeiro lugar, o apoio deve incidir nas 
áreas em que existe uma deficiência no merca-
do, evitando assim concorrência indevida com 
prestadores de serviços privados. Deve igual-
mente definir metas e objetivos quantitativos 
claros, com a introdução de acompanhamento 
e avaliação dos resultados. Tal serve para ga-
rantir que o apoio alcança os beneficiários pre-
tendidos, obtém os resultados exigidos e não 
desperdiça recursos públicos (CE, 2010, p. 70).

Existem vários centros empresariais, serviços 
de assistência, sítios Web, bases de dados e 
outros serviços geridos ou apoiados pela Co-
missão Europeia que foram concebidos para 
ajudar as PME na sua internacionalização. 
Constituem também uma fonte de informa-
ção valiosa para as organizações de apoio às 
PME. Estas medidas e ações são enumeradas 
no anexo 1.
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8 O capítulo 5 apresenta alguns exemplos de boas práticas, que se destinam a inspirar medidas práticas com o objetivo de ajudar as PME europeias a realizar atividades 
a nível internacional e a crescer. 

Além disso, é oferecida uma ampla gama de 
atividades de apoio empresarial nos mercados 
e para os mercados fora da UE por prestadores 
de serviços privados, semipúblicos e públicos 
nos Estados-Membros (por exemplo, câmaras 
de comércio nacionais, associações empresa-
riais, consultores comerciais, agências de PME 
e organizações de promoção das trocas), sen-
do que todos dispõem de uma grande expe-
riência na ajuda às PME para a realização de 
atividades internacionais8. 

Estes programas podem prestar apoio indivi-
dual ou apoio através de redes e polos.

Apoio individual

O apoio individual baseia-se numa análise das 
PME individualmente e dos domínios que care-
cem de assistência; o apoio é então adaptado 
aos seus recursos e capacidades específicos (CE, 
2007, p. 22).

Estes programas começam, normalmente, por 
avaliar a «prontidão para a internacionaliza-
ção» das PME e prosseguem com consultoria a 
longo prazo para ajudar as empresas a desen-
volver as capacidades de gestão necessárias 
para atividades internacionais. São, em regra, 
complementados por um conjunto de medidas 
destinadas a cobrir os outros domínios que nor-
malmente carecem de apoio: informação e, por 
vezes, apoio ao financiamento de atividades 
internacionais, acesso à informação, redes, etc.

Os programas de apoio individual são globais 
na sua perspetiva da empresa e enfrentam os 
entraves específicos que se colocam às PME in-
dividualmente na realização de atividades inter-
nacionais. São, com efeito, um «programa de pro-
gramas» cujo ponto focal consiste em conceber 
uma estratégia de internacionalização sustentá-
vel para a PME individualmente (CE, 2007, p. 22).

Redes e Polos

As redes expandem a capacidade de cada PME 
para a internacionalização e continuam a ser 
um componente crucial de tal apoio. Existem 
dois tipos de redes: redes de apoio e redes de 
cooperação (CE, 2007, p. 24-5).

As redes de apoio tendem a ser geridas pelo 
governo (por exemplo, através de serviços co-
merciais no estrangeiro) ou grandes associa-
ções empresariais. Desempenham um papel 
fundamental no apoio a qualquer tipo de in-
ternacionalização, já que possibilitam o aces-
so a informações que são suscetíveis de ser 
diretamente utilizadas pela PME. Neste papel, 
abrangem um dos domínios de mais procura 
e necessidade em relação às PME (CE, 2007, 
p. 24-5). 

As redes de cooperação incidem na promoção 
de cooperação direta entre empresas. Estudos 
indicam que as abordagens de cooperação, as 
alianças e as redes que envolvem PME aumen-
tarão no futuro (CE, 2007, p. 24-5).

Os polos, as redes empresariais e os consórcios 
de exportação podem desempenhar um papel 
importante para que as PME adquiram uma 
perspetiva mais internacional. Os consórcios 
de exportação, em particular, desempenham 
um papel específico ao representarem grupos 
de empresas que trabalham em conjunto num 
projeto de desenvolvimento de exportações. 
Por exemplo, estudos recentes revelaram que 
PME recém-criadas que desenvolvem novos 
produtos e serviços no âmbito de um nicho 
específico operam desde o início em mercados 
internacionais e a participação num polo ou 
cluster empresarial aumenta a sua capacidade 
de exportação (CE, 2011 (2), p. 13).

As PME organizadas em polos empresariais 
ou clusters e redes de empresas podem be-
neficiar de contactos, relações empresariais e 
conhecimentos formais e informais no quadro 
do polo e da rede empresarial, bem como de 
serviços personalizados prestados por polos 
empresariais e organizações em rede. Tais 
vantagens facilitam, por exemplo, o desenvol-
vimento de parcerias no estrangeiro, de modo 
a que as PME tenham um acesso mais fácil a 
cadeias de valor globais, ao desenvolvimento 
de alianças estratégicas com organizações de 
investigação em polos ou redes empresariais 
homólogos, à expansão das suas atividades 
comerciais no estrangeiro, incluindo contra-
tos públicos, e à obtenção de competências  
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adequadas e de aconselhamento profissional 
personalizado (CE, 2011 (2), p. 13).

Os Estados-Membros devem reconhecer orga-
nizações de polos e redes como facilitadores 
importantes e incluí-las em regimes de apoio às 
empresas destinados a fomentar a internaciona-
lização das PME (CE, 2011 (2), p. 13).

Programas setoriais

O setor em que uma empresa opera desempenha 
um papel importante na «exposição» a mercados 

externos, uma vez que nem todas as indústrias 
são igualmente afetadas pela globalização. As in-
dústrias de alta tecnologia e de tecnologia média 
a alta são, em média, geralmente mais interna-
cionalizadas do que as indústrias de menor índice 
tecnológico. A este respeito, não existem diferen-
ças fundamentais entre setores de produtos e 
setores de serviços. As empresas em setores de 
alta tecnologia devem ser particularmente espe-
cializadas e orientadas para um nicho a fim de 
conseguirem competir. Os programas de apoio 
individualizados são, portanto, fortemente reco-
mendados (CE, 2007, p. 25-26).
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9  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&tpa=0&tk=&lang=pt.

Como podem os fundos 
europeus estruturais e de 

investimento ser utilizados para 
projetos de internacionalização

Das diferentes fontes de financiamento aces-
síveis aos programas de internacionalização, 
estes guias incidem na principal: Fundos Euro-
peus Estruturais e de Investimento (FEEI). (Para 
outras oportunidades de financiamento, ver a 
edição mais recente da «Panorâmica das princi-
pais oportunidades de financiamento acessíveis 
às PME europeias»9 no sítio Web da Comissão 
Europeia.)

Os regulamentos relativos aos fundos europeus 
estruturais e de investimento enumeram obje-
tivos temáticos e prioridades de investimento 
relacionados com os objetivos «Europa 2020» 
para fomentar o emprego e o crescimento na 
UE.

Os programas são formulados e geridos a nível 
nacional e/ou regional. Na formulação de pro-
gramas, os Estados-Membros escolhem os ob-
jetivos que lhes são mais relevantes à luz das 
suas necessidades de desenvolvimento e das 
prioridades europeias, tais como recomenda-
ções específicas por país no âmbito da coorde-
nação das políticas económicas do «Semestre 
Europeu» e princípios gerais tais como a neces-

sidade de concentração, incidência nos resulta-
dos e valor acrescentado (sem substituição de 
financiamento nacional).

A fim de assegurar o necessário nível de apro-
priação, empenho e eficácia na utilização dos 
recursos, os Estados-Membros fazem intervir 
todos as esferas administrativas e os agentes 
socioeconómicos relevantes.

Em termos práticos:

• Com base na estratégia «Europa 2020», 
está a ser acordado um contrato de parce-
ria entre a Comissão e cada Estado-Membro 
para o período de 2014 a 2020. Este contra-
to reúne todos os compromissos individuais 
do respetivo Estado-Membro para a conse-
cução dos objetivos e das metas que são 
estabelecidos ao nível europeu.

• Cada Estado-Membro traduzirá o seu con-
trato de parceria em vários programas ope-
racionais que estipulam as prioridades de 
financiamento para 2014-2020. Estes pro-
gramas são geridos por autoridades de ges-
tão nomeadas a nível nacional ou regional 
pelos diferentes Estados-Membros.
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10  Ver Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (Regulamento Disposições Comuns) e os regulamentos específicos dos fundos em: http://ec.europa.eu/regional_policy/
information/legislation/index_pt.cfm.

11 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pt.cfm.

• Ao longo do período de programação (ou 
seja, de 2014 a 2020) cada autoridade de 
gestão publicará convites à apresentação de 
propostas para projetos a financiar a nível 
regional. Será também possível apresentar 
um novo projeto como parte de um progra-
ma em curso.

Dos instrumentos de financiamento instituídos 
para apoiar a política regional e de coesão da UE, 
o FEDER é, de longe, aquele de que as PME mais 
beneficiam. O seu objetivo consiste em reduzir as 
disparidades no desenvolvimento das regiões e 
apoiar a coesão económica e social na UE.

Para encorajar a criação de PME e fomentar a 
sua competitividade, o FEDER cofinancia ativida-
des numa ampla gama de domínios (CE, 2012,  
p. 2, 10):

• empreendedorismo, inovação e competiti-
vidade para as PME (por exemplo, orienta-
ção empresarial, tecnologias inovadoras e 
sistemas de gestão em PME, eco-inovação 
e melhor utilização das tecnologias de infor-
mação e comunicação);

• melhoria da envolvente regional e local para 
as PME (por exemplo, acesso a capital na 
fase de arranque e crescimento, infraestru-
tura empresarial e serviços de apoio, investi-
gação regional e local, desenvolvimento téc-
nico e capacidade de inovação e cooperação 
empresarial e capacidade de inovação);

• cooperação interregional e transfronteiriça 
para PME;

• investimento em recursos humanos (em 
conjunto com financiamento do Fundo Social 
Europeu).

A competitividade das PME é um dos 11 ob-
jetivos temáticos da nova política de coesão. 
São as seguintes as suas prioridades de inves-
timento para aumentar a competitividade das 
PME10:

• A promoção do espírito empresarial, nomea-
damente facilitando a exploração económica 
de ideias novas e incentivando a criação de 
novas empresas, designadamente através  
de viveiros de empresas;

• O desenvolvimento e a aplicação de novos 
modelos empresariais para as PME, espe-
cialmente no que respeita à internacionali-
zação;

• A concessão de apoio à criação e ao alarga-
mento de capacidades avançadas de desen-
volvimento de produtos e serviços;

• A concessão de apoio às capacidades das 
PME de crescerem em mercados regionais, 
nacionais e internacionais e de empreende-
rem processos de inovação.

Estão disponíveis informações adicionais 
no sítio Web da Direção-Geral da Política 
Regional da Comissão Europeia11. 

No separador «No seu país» encontrará: 

• uma lista das autoridades gestoras dos 
fundos estruturais em todos os Estados- 
Membros;

• um resumo dos programas disponíveis 
em cada região.

No separador «O que fazemos/Os Fundos», 
encontrará:

• informações sobre como aceder aos 
fundos.

No separador «Fontes de informação/Publi-
cações/Brochuras e Fichas» encontrará:

• um guia para as autoridades de gestão 
do FEDER sobre como conceber medidas 
de apoio adequadas para ajudar as PME 
a aproveitar ao máximo os benefícios das 
estratégias regionais de «especialização 
inteligente».

Como solicitar a assistência da UE?

Os projetos podem ser propostos para cofinan-
ciamento pela UE por empresas, estabelecimen-
tos de ensino, institutos de investigação, muni-
cípios e outras organizações ou combinações 
dos supracitados. Caso pertença a um destes 
grupos e tenha uma ideia para um projeto para 
ajudar as PME a tornarem-se mais competitivas 
através de atividades internacionais:
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12 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/index_en.htm.

1. Certifique-se de que o seu projeto é limi-
tado no tempo e no âmbito de aplicação, 
se pretender obter fundos da UE. Será ne-
cessário um plano do projeto que inclua o 
conteúdo do projeto, os objetivos e fases, a 
divisão do trabalho, o orçamento e o plano 
de financiamento, bem como um calendário 
de execução.

2. Informa-se sobre os programas operacio-
nais para a sua região e sobre quem é a 
sua autoridade de gestão. Regra geral, a 
autoridade de gestão dispõe de um sítio 
Web que define os procedimentos para as 
candidaturas a financiamento, os prazos e 
a taxa de cofinanciamento.

3. Apresente o seu projeto em resposta a um 
«convite à apresentação de propostas» 
adequado.

Para mais informações sobre o acesso aos 
fundos estruturais da UE, consultar o guia How 

to use Structural Funds for SME and Entrepre-

neurship Policy12.
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Este capítulo visa inspirar ações futuras, atra-
vés de exemplos de bons programas de in-
ternacionalização geridos por vários Estados-
Membros e regiões. Importa salientar que as 
medidas propostas para financiamento pelos 
fundos estruturais e de investimento euro-
peus devem respeitar as disposições perti-
nentes do Regulamento Disposições Comuns 
(RDC), os regulamentos relativos aos fundos e 
as regras de cofinanciamento dos programas 
operacionais específicos13.

Em 2008, a Comissão Europeia publicou uma 
brochura sobre boas práticas neste domínio: 
«Apoio à Internacionalização das PME — Sele-
ção de boas práticas»14. Abrange 27 exemplos 
e pode ser descarregada a partir do sítio Web 
Europa. É possível encontrar alguns destes 
exemplos no primeiro grupo infra. O segundo 
grupo apresenta projetos cofinanciados pelos 
fundos estruturais da UE entre 2007 e 2013 
(CE, 2013). O terceiro grupo é constituído por 
projetos de apoio avaliados num estudo de 
2011 (EIM 2011, p. 67-77).

29

13 http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_pt.cfm.
14 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/documents/internationalisation/.

Exemplos  
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Boas práticas País Boas  
práticas para as 
seguintes ações 

de apoio*:

GRUPO 1
A Programas de formação: programas regionais para 

promover as exportações e a internacionalização das PME 
Noruega 3, 8

B PME e financiamento transfronteiriço Países Baixos 2, 4

C PIPEnet Espanha 6, 8

D Contratos de investigação e desenvolvimento 
industrial (IRDC)

Noruega 4, 6, 7

E Partir, ou ficar e melhorar Suécia 2, 7, 8

F ‘First flight’ Irlanda 2, 3, 8

G Programa de incubação Itália 8

H Rede transnacional — artesanato na Grande Região Luxemburgo 2, 8, 9

GRUPO 2 7 COFINANCIADO PELOS FUNDOS ESTRUTURAIS DA UE
I BioFix Estónia 9

J Desenvolvimento de polos empresariais na Europa 
Central

vários 3, 5

K Inovação no Mar Báltico vários 4

L Polos do Báltico a expandir vários 3, 5

M Um modelo escandinavo para empresas lideradas 
por mulheres

vários 1, 5, 7

N Produção sustentável de energia a partir da madeira, 
Carélia do Norte

Finlândia 3, 5, 6

O Investimentos digitais no setor do turismo grego Grécia 4, 7

P ‘Drive for growth’ vários 5

Q Plataforma de comercialização inteligente para 
pequenas empresas de design

Reino Unido 2, 3, 6, 8

GRUPO 3 7 PROJETOS DE APOIO AVALIADOS
R Grupos de parceiros de exportação como 

facilitadores da Internacionalização
Finlândia 2, 3, 8

S Iniciativa de Exportação para «energias renováveis» Alemanha 2, 4

T ‘Prepare2start’ Países Baixos 2, 4, 8

U Netherlands business support offices Países Baixos 2, 8

V Swedpartnership Suécia 4

W UK Trade & Investment’s tradeshow access programme Reino Unido 4

X Scottish development international policy Reino Unido 2, 4, 8

* Ações de apoio:
1. Sensibilização
2. Informação de alto valor
3. Programas de desenvolvimento dos recursos hu-

manos
4. Apoio às necessidades financeiras da internacio-

nalização

5. Promoção das redes
6. Apoio à internacionalização dos serviços
7. Utilização da internacionalização para aumentar a 

competitividade
8. Apoio individualizado
9. Zonas fronteiriças e cooperação transfronteiriça
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5.1. Projetos de apoio, grupo 1

A Noruega

Programas de formação:  
Programa regional para promover as exportações e a internacionalização das PME

Questão, objetivo e zona geográfica 

Este programa regional visa aumentar a competitividade das PME mediante o fomento e o apoio da 
exportação e da internacionalização.

Breve descrição da prática

O programa é baseado num conceito desenvolvido para as PME que dispõem de potencial e de capa-
cidades de aumentar a sua competitividade global através da inovação e da internacionalização. É um 
programa de desenvolvimento empresarial que conta com a participação de empresas num processo 
de desenvolvimento de 12 a 14 meses. O Innovation Norway faculta subvenções às empresas para um 
projeto de desenvolvimento de negócios.

O programa divide-se em quatro fases:

1. identificação e avaliação das necessidades e dos ciclos de vida das empresas interessadas, ou seja, 
se pretendem e podem beneficiar do programa e se estão preparadas para isso;

2. análise da capacidade da empresa num mercado inovador e no desenvolvimento de tecnologia; tal 
constitui a base para a aplicação dos projetos de tecnologia e mercado;

3. ajudar a empresa a desenvolver um plano para o seu projeto relativo aos mercados ou à tecnologia;

4. implementação: ajudar as empresas a executar os seus projetos através de apoio personalizado 
mediante vários serviços relativos às competências, à assessoria, às ligações em rede e ao financia-
mento.

Informações adicionais

Em 1999, os condados de Sor-Trondelag e Nord-Trondelag tomaram a iniciativa de criar um programa 
mais ambicioso e mais coordenado para ajudar as empresas da região a participar em atividades em-
presariais internacionais. Com base num estudo prévio, em 2001 iniciou-se um programa de três anos 
financiado pelos condados e pelo programa Innovation Norway. O programa prosseguiu depois de 2003, 
na sequência da avaliação positiva dos primeiros três anos. O programa criou e administra várias redes 
setoriais nos condados. No final de 2005 existiam cinco redes diferentes: ambiente, saúde, energia, TIC, 
petróleo e gás.

Avaliação/resultados

De 2001 a 2003, mais de 300 empresas participaram numa ou em mais atividades do programa, e 
mais de 170 empresas foram objeto de análise aprofundada. As empresas participantes aumentaram 
as suas vendas para exportação, em média, 7 %. A estreita cooperação entre a Câmara de Comércio 
Regional, as associações de exportadores, o Innovation Norway, os consultores privados, as instituições 
de investigação e educação, as Comunidades e os Concelhos de Condado geraram maior qualidade e 
um apoio à internacionalização das PME mais direcionado.

Contacto
Christian Peter Haugen

Senior Adviser
Innovation Norway

Tel. (47) 74 13 54 00
Fax (47) 74 13 54 01

E-mail: christian.peter.haugen@invanor.no
www.innovasjonnorge.no

(Fonte: CE, 2008, p. 18)
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B Países Baixos

Programas de formação:  
PME e financiamento transfronteiriço

Questão, objetivo e zona geográfica 

As informações sobre produtos e questões financeiras encontram-se dispersas e não são transparentes. 
Tal constitui um problema em especial para as PME que pretendem internacionalizar-se e carecem de 
financiamento e também de um roteiro que as ajude a preparar-se para esse efeito. O nosso objetivo é 
melhorar o acesso ao financiamento das PME mediante a recolha de informações disponíveis e publicar 
esses dados na Internet. Para tal, cooperamos com o setor privado, incluindo as confederações de ban-
cos (NVB) e de PME (MKBNl) neerlandesas; trata-se, pois de um sistema baseado na procura. Os dados 
disponibilizados na Internet são utilizáveis em todo o mundo e destinam-se às PME neerlandesas e aos 
seus parceiros. A prática foi iniciada pelo Dutch Trade Board, (um comité consultivo público-privado que 
funciona junto do Governo) e tem sido aplicada pelo organismo neerlandês de cooperação e atividades 
empresariais internacionais, a EVD.

Breve descrição da prática

O sítio Web www.internationaalondernemen.nl/mkb-financiering apresenta os produtos do setor finan-
ceiro privado, do Estado, da UE e das instituições multilaterais. Inclui produtos especiais como seguros 
de crédito de exportação, notações de créditos internacionais e outros, tais como ‘factoring’, capital 
de risco, hábitos de pagamento, locação e listas de verificação, que podem revelar-se bastante úteis 
para o financiamento transfronteiriço. Aparentemente, os Produtos aparentemente heterogéneos são 
homogeneizados, ou seja, reunidos em grupos e apresentados de uma forma simples e de fácil utiliza-
ção, comparando condições e preços. Para que o visitante consiga encontrar a informação o mais ra-
pidamente possível, apresentam-se páginas breves mas pormenorizadas e «ligações diretas» à página 
pertinente no sítio Web dos fornecedores. A EVD ainda está a atualizar a informação: listas de controlo 
simples, cenários de negócios e, brevemente, referências a consultores financeiros/jurídicos para PME 
(auditores, advogados), etc.

Grupo-alvo

O grupo destinatário é constituído por PME neerlandesas que exportam, investem e se dedicam à 
cooperação transfronteiriça. É constituído por cerca de 75 000 empresas (70 000 das quais são expor-
tadoras). A maioria (estimada em 80 %) não tem necessidade de informação/aconselhamento externo 
sobre financiamento, uma vez que dispõe de capacidade de gestão própria ou pode aliar-se aos seus 
clientes estrangeiros. Assim, o

grupo-alvo potencial conta cerca de 15 000 PME. A experiência mostra que os consultores das PME 
(auditores, câmaras de comércio, advogados, etc.) também consideram a informação muito útil.

Resultados esperados ou alcançados

A resposta do setor financeiro, das câmaras de comércio, da confederação das PME, etc. é muito positi-
va. Tudo indica que se descobriu um nicho de mercado. A confirmar este facto é estão:

• - o número de visitantes contabilizado. A EVD aperfeiçoou os seus instrumentos para calcular o 
número de visitantes a fim de corrigir as «ocorrências» reveladas pelos web crawlers (motores de 
pesquisa), o que permite ter uma ideia clara do número de visitantes. Os resultados: aproximada-
mente 3 900 visitantes em 2007. É um bom resultado em comparação com outras partes do sítio 
Web, especialmente se atendermos ao nicho «especializado» que abrange;

• - o lugar que a página ocupa no Google. O ficheiro tem cerca de 80 páginas e em 85 % dos 
casos encontra-se nas três primeiros ocorrências quando pesquisadas pelo Google, o que é reve-
lador da sua popularidade e significa também que é fácil de encontrar para o cliente.

Contacto
EVD

Juliana van Stolberglaan 148 – 2595 CL Den Haag, Netherlands
Tel. (31 -70) 778 80 79 – E-mail: brouwer@evd.nl

(Fonte: CE, 2008, p. 24)
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C Espanha

Programas de formação:  
PIPEnet

Questão, objetivo e zona geográfica

Promover estratégias empresariais internacionais para cada empresa mediante a utilização de serviços 
de consultoria personalizados e das ferramentas tecnológicas mais adequadas. A PIPEnet otimiza no-
vas tecnologias de informação e comunicação (TIC) para as PME participantes. A medida abrange todo 
o território espanhol.

Breve descrição da prática

A medida foi concebida e é gerida pelo Instituto Espanhol de Comércio Externo com o apoio financeiro 
da Comissão Europeia (cofinanciamento). Providencia um plano estratégico através de reuniões com 
cada empresa, promovidas por um serviço de consultoria. O plano inclui dois projetos de investigação: 
o primeiro sobre a situação das novas tecnologias nos países visados e o segundo sobre grandes em-
presas no setor da Internet. Considera ainda a tecnologia da empresa, o orçamento e as necessidades 
de pessoal. No primeiro ano, após entrega da documentação final, o serviço de consultoria encontra-se 
à disposição da PME para prestar assistência técnica em relação ao plano. As empresas participantes 
pagam 20 % do custo do serviço de consultoria personalizado e o ICEX financia 80 % das despesas 
restantes, até ao limite total de 6 000 euros.

Grupo-alvo

Todos os setores, incluindo o de serviços, e empresas de todas as regiões de Espanha. Destinado apenas 
a PME que exportam menos de 30 % do seu volume de negócios.

Resultados esperados ou alcançados

Durante os dois anos de funcionamento da PIPEnet, cerca de 1 500 empresas realizaram a primeira 
reunião de consultoria com um perito e mais de 300 concluíram o programa de consultoria completo.

Testemunho

Julio Gabriel Esteban, Export manager, NIKAI

«Conhecíamos as oportunidades oferecidas pela Internet, mas desconhecíamos como tirar partido delas 
[…]. É uma ajuda que permite ganhar eficiência, dinamizar a rede comercial, criar uma marca sólida e, 
eventualmente distinguirmo-nos dos concorrentes.»

CREYCONFE, Madrid

«Foi uma experiência notável para a empresa. Vai permitir-nos aproveitar eficazmente os recursos da 
Internet (…) Atualmente, estamos a melhorar o nosso sítio Web com a introdução de novos conteúdos. 
No futuro próximo, tencionamos implementar ferramentas para a prestação de serviços entre empre-
sas (B2B – business-to-business).»

Contacto
Managing Director of Export
Initiation and New Projects

ICEX — Instituto Espanol de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 18 – 5a planta

E-28046 Madrid
Tel (34) 91 349 6335 – 
Fax (34) 91 349 0686

E-mail: mar.castro@icex.es
www.portalpipe.com

(Fonte: CE, 2008, p. 29)
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D Noruega

Programas de formação:  
Contratos de investigação e desenvolvimento industrial (IRDC)

Questão, objetivo e zona geográfica 

O programa tem como objetivo estimular e reforçar as capacidades dos pequenos e médios fornece-
dores para levar a cabo atividades de investigação e desenvolvimento de novos produtos e serviços 
inovadores, numa perspetiva de mercado e em estreita colaboração com um cliente e exigente. Uma 
vez que as atividades internacionais desenvolvidas no âmbito da colaboração para a inovação geram 
contributos para a inovação superiores, as empresas estrangeiras são geralmente bem aceites como 
parceiros.

Breve descrição

A nível internacional, há uma perceção crescente do grande potencial comercial subjacente à estreita  
colaboração entre um fornecedor e um grande cliente exigente que partilham um interesse comum: de-
senvolver um novo produto ou serviço único. Um contrato de investigação e desenvolvimento industrial 
(IRDC) é um acordo vinculativo entre duas ou mais empresas, com vista à cooperação no desenvolvi-
mento de um novo produto, processo ou serviço mais avançado. O cliente deve ser um líder de mercado, 
profissionalmente reconhecido e com amplo acesso ao mercado. As próprias partes definem o conteúdo 
do acordo, de modo a poderem maximizar o benefício do regime de apoio. Um contrato IRD só pode ser 
concedido a projetos de alto nível em termos de inovação e de criação de valor, com um potencial de 
mercado claramente definido e que representem um elevado valor acrescentado.

As empresas são instadas a completar e apresentar um pedido formal ao Innovation Norway. Num pro-
jeto de IRDC, uma das partes, o «fornecedor», deve ser geralmente pertencer à categoria das pequenas 
empresas de desenvolvimento (PME). Se a empresa cumprir estes requisitos, pode beneficiar de um 
contrato que cubra 35 % das despesas elegíveis. Caso o fornecedor não seja uma PME, o contrato só 
poderá cobrir 25 % das despesas do projeto.

Grupo-alvo

PME com clientes nacionais e/ou estrangeiros.

Resultados esperados ou alcançados

Uma avaliação realizada em 2007, com base em mais de 1 200 projetos financiados no período  
1995 – 2005, revelou que 44 % foram um sucesso comercial. Apenas 12 % dos projetos falharam. 
As empresas que dispunham de pessoal altamente qualificado, de uma estratégia de inovação e de 
parceiros internacionais foram as mais bem-sucedidas. Os projetos criaram um volume de negócios e 
de exportações substancial, equivalente pelo menos ao total das subvenções atribuídas nos últimos dez 
anos (mais de 1,4 mil milhões de coroas norueguesas no período 1995 – 2005). Considera-se que os 
IRDC são um dos regimes de apoio de maior sucesso do programa Innovation Norway, que incentiva 
simultaneamente a inovação e a internacionalização.

Contacto
Per Niederbach, Diretor

Innovation Norway
E-mail: per.niederbach@invanor.no

Tel. (47) 22 00 25 00
Fax (47) 22 00 25 01

www.innovasjonnorge.no

(Fonte: CE, 2008, p. 33)
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E Suécia

Programas de formação:  
«Partir, ou ficar e melhorar» — um instrumento para avaliar a rentabilidade da internacionalização das PME

Questão, objetivo e zona geográfica 

Esta medida tem como objetivo dotar as PME de informação aprofundada sobre um maior número de 
variáveis, e não apenas os custos da mão-de-obra nos outros países, contribuindo assim para assegu-
rar decisões melhores no domínio das atividades empresariais internacionais. A ferramenta de cálculo, 
articulada com a assessoria, foi utilizada em empresas da indústria transformadora na Suécia.

Breve descrição

«Partir, ou ficar e melhorar» foi um projeto criado pela agência de desenvolvimento ALMI, tendo sido 
formados 35 consultores para aprenderem a utilizar esta ferramenta. Trata-se de uma ferramenta 
informática que se baseia no balanço e nas contas de resultados das PME. Para o efeito, são introdu-
zidos os números relativos a 18 fatores diferentes para comparar a situação em dez países diferentes.  
O cálculo revela a variação do nível das receitas das empresas em função da deslocalização das  
atividades para diferentes países. A ferramenta encontra-se atualmente em desenvolvimento: trata-se 
de simular diferentes atividades de incremento se a empresa optar por ficar no país, e verificar o efeito 
que tais atividades provocariam ao nível das receitas da empresa. Os valores introduzidos na ferramen-
ta são atualizados anualmente. Esta ferramenta leva as empresas a melhorar a produtividade, em vez 
de deslocalizarem as atividades de produção. Trata-se de uma medida que reforça a dimensão euro-
peia, já que as empresas são incentivadas a conceber formas de cooperação com empresas europeias, 
em vez de se concentrarem na produção asiática.

Grupo-alvo

PME que ponderam deslocar as suas atividades para fora da Suécia ou empresas que pretendam testar 
a sua competitividade internacional.

Resultados esperados ou alcançados

No total, 104 empresas utilizaram a ferramenta informática para avaliar se teriam ou não vantagem 
em deslocalizar a produção. Dessas, 52 optaram por investir na eficiência da produção e 12 optaram 
por deslocalizar total ou parcialmente a produção para o estrangeiro. Quarenta empresas utilizaram a 
ferramenta para outras finalidades, nomeadamente a análise da concorrência ou a análise da rentabi-
lidade, ou simplesmente como um documento para promover o debate de estratégias internas. Foram 
organizados 128 eventos para divulgar a ferramenta junto dos interessados.

Testemunhos
«Dispomos agora de uma excelente base de decisão para avançarmos para a próxima etapa do nosso 
desenvolvimento.»
«Pode ser um instrumento útil para muitas empresas, mesmo que não estejam a pensar em desloca-
lizar a sua produção.»

Contacto
Bjorn Olanders

ALMI Development Agency
E-mail: bjorn.olanders@almi.se

Ulla Rolf
Enterprise Europe Network ALMI

Box 1501
S-351 15 Vaxjo

E-mail: ulla.rolf@almi.se

(Fonte: CE, 2008, p. 32)
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F Irlanda

Programas de formação:  
First flight

Questão, objetivo e zona geográfica 

O First flight tem como objetivo ajudar as empresas — mediante a avaliação e o desenvolvimento de 
capacidades fulcrais — a gerir os riscos, o tempo e as despesas inerentes ao processo de internacio-
nalização.

Breve descrição da prática

O First flight é um processo concebido para ajudar os clientes a dar resposta às suas necessidades em 
termos de desenvolvimento internacional, já que a conquista de novos mercados é um aspeto essencial 
para o desenvolvimento empresarial que consome bastante tempo e bastantes recursos. O programa 
First flight ajuda a equipa de gestão da empresa a organizar o processo de planeamento de uma forma 
sistemática e coerente, mediante a introdução de uma vasta gama de questões que devem ser consi-
deradas.

A empresa é avaliada por um questionário completado pela mesma, com a ajuda de um consultor de 
desenvolvimento, que inclui os seguintes domínios: panorâmica da empresa, desempenho da empresa, 
recursos de gestão, conhecimento do mercado, cenários de negócios, e orçamentos e financiamento.

Em seguida, elabora-se um plano de ação com a empresa, eventualmente recorrendo a uma vasta 
gama de apoio facultado pela Enterprise Ireland (EI), nomeadamente:

• acesso aos serviços das redes da EI em territórios ultramarinos, por exemplo estudos de mercado;

• desenvolvimento das capacidades de gestão mediante a participação em diversos programas de 
formação;

• acesso à «rede de tutoria» em domínios identificados, por exemplo, planeamento financeiro, de-
senvolvimento do mercado, etc.;

• participação em missões comerciais;

• injeção de recursos humanos estratégicos (dotados das competências exigidas), se necessário.

Grupo-alvo

O First flight é um serviço disponibilizado pela Enterprise Ireland, especificamente destinado a empre-
sas que enveredaram recentemente pelas exportações ou que estão a dar os primeiros passos nesse 
sentido (com um volume de exportações inferior a 30 000 euros).

Resultados esperados ou alcançados
O First flight fornece informações com elevado valor acrescentado que podem ser utilizadas direta-
mente pelas PME participantes. O processo é gerido de forma a minimizar os riscos para a empresa e 
é concebido em função das suas necessidades. O First flight é considerado como a primeira etapa de 
uma estratégia de internacionalização e exportação a longo prazo.

Contacto
Neil Cooney

Policy Division Enterprise Ireland
Glasnevin, Dublin 9

Irlanda
Tel. (353 -1) 808 20 00
Fax (353-1) 808 20 20

E-mail: neil.cooney@enterprise-ireland.com
www.enterprise-ireland.com

(Fonte: CE, 2008, p. 36)
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G Itália

Programas de formação:  
Programa de incubação

Questão, objetivo e zona geográfica 

Este programa consiste numa abordagem inovadora relativamente às necessidades das PME, que co-
meça pelo contacto direto com as empresas através da campanha «ouvir as PME», seguida de uma 
manifestação da disposição propondo-lhes em seguida a partilha dos riscos e dos sucessos. Esta me-
dida é aplicável em Itália.

Breve descrição da prática

O serviço de assistência especializada (SAS) visa prestar um auxílio perfeitamente adaptado às neces-
sidades do cliente: procurar clientes, escolher parceiros, promover análises de mercado e de competi-
tividade. O Serviço de Incubação para a Internacionalização (SIPI) tem como objetivo apoiar PME que 
não estão em condições de suportar os desafios da internacionalização. O serviço propõe a partilha dos 
riscos e dos sucessos. Visa, em especial, servir de incubadora e desenvolver as vendas das empresas 
nos mercados-alvo. Existe um acordo de cooperação com associações nacionais de empresários para o 
fornecimento de peritos/tutores altamente qualificados.

Grupo-alvo

Os utilizadores mais frequentes são pequenas e microempresas, sem restrições no que se refere a 
setores, dimensão ou volume de negócios.

Resultados esperados ou alcançados
Desde o arranque do serviço, foi prestada assistência a 261 empresas em matéria de internacionali-
zação: 249 no âmbito do SAS e 10 no âmbito do SIPI e dois no âmbito do acordo com associações de 
empresários.

Testemunho
Barbara Calvani, Export Manager, Centerglass Line, spa: «...na sequência de uma missão comercial a 
Casablanca, organizada com o apoio dos serviços de assistência especializada em internacionalização, 
a Centerglass Line estabeleceu relações comerciais com alguns agentes económicos marroquinos e 
está a vender os seus produtos no mercado. Gostaria de expressar a minha satisfação com o pessoal 
dos serviços especializados e espero prosseguir esta colaboração.»

Contacto
Diretor Comercial da Promofirenze

Azienda Speciale
Camera di Commercio di Firenza

Enterprise Europe Network
Via Por S. Maria —
Palazzo Borsa Merci
I-50122 Florença

Tel. (39) 055 267 16 48
Fax (39) 055 267 14 04

E-mail: gianpaolo.gansi@promofirenze.com
www.promofirenze.com

(Source: EC, 2008, p 37)
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H Luxemburgo

Programas de formação:  
Rede transnacional — Artesanato na Grande Região

Tema, objetivo e zona geográfica onde é aplicável

O programa tem por objetivo o desenvolvimento das atividades transfronteiriças das PME no setor 
do artesanato através de informação, apoio, atividades em rede e acompanhamento de empresas de 
artesanato nos mercados transfronteiriços, nomeadamente na Grande Região: Sarre–Lorena–Luxem-
burgo–Valónia–Renânia-Palatinado, incluindo as regiões transfronteiriças do Luxemburgo, Alemanha, 
França e Bélgica.

Breve descrição da prática

A Grande Região compreende regiões alemãs, luxemburguesas, belgas e francesas e é adjacente a 
duas outras grandes regiões transfronteiriças: uma que inclui Maastricht nos Países Baixos, Renânia do 
Norte-Vestefália e a província de Liège, a outra inclui a Alsácia, Bade-Vurtemberga e Basileia (Suíça). 
Esta grande diversidade representa um desafio comercial e concorrencial para as empresas artesanais. 
Os empresários nos vários setores têm de lidar com complexidades administrativas, jurídicas, técnicas, 
linguísticas e culturais. Este projeto, com um âmbito de aplicação abrangente, usa tecnologias de comu-
nicação modernas para desenvolver uma «rede de informações e de assessoria».

Para o efeito, concebeu-se um CD-ROM e um sítio Web para o artesanato da Grande Região. Aqui,  
encontram-se disponíveis procedimentos, regulamentação, e formulários que as empresas de artesa-
nato devem conhecer no âmbito das suas artes específicas, para conseguirem aceder aos mercados 
transfronteiriços. São os seguintes os principais domínios abrangidos:

• desenvolvimento de um «método de diagnóstico» comum para o artesanato, para fornecer às 
empresas informações e aconselhamento individual, disponibilizado em rede;

• promoção de campanhas de sensibilização através de «fóruns de intercâmbio»;

• utilização de um sistema de acompanhamento para analisar empresas com experiência trans-
fronteiriça (avaliações estruturais e avaliações cíclicas comparativas);

• apresentação organizada e sucinta dos conteúdos de informação temática relacionada com o 
artesanato na Grande Região.

Grupo-alvo
As PME no setor de artesanato nas cinco regiões da Grande Região, cerca de 156 975 empresas:  
4 258 no Luxemburgo, 11 155 em Sarre (Alemanha), 47 027 na Renânia-Palatinado (Alemanha),  
27 535 em Lorena (França) e 67 000 na Valónia (Bélgica).

Contacto

Marc Gross
Conseil Interrégional des Chambres des Métiers 

Saar-Lor-Lux
2, circuit FIL

L-1347 Luxemburgo
E-mail: marc.gross@cdm.lu

Christiane Bram
Enterprise Europe Network/PME

Chambre des Métiers
2, circuit FIL

L-1347 Luxemburgo
E-mail: christiane.bram@cdm.lu

http://www.cdm.lu/
CD-ROM: Transnational markets — Skilled cra�s without borders

(Fonte: CE, 2008, p. 42)
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5.2. Projeto de apoio, grupo 2: cofinanciado pelos fundos estruturais da UE
Os projetos que a seguir se apresentam não incidem todos em internacionalização, mas contribuem 
diretamente para a mesma.

I Estónia

Programas de formação:  
BioFix — Água pura e bons negócios

Este programa permitiu a uma PME inovadora desenvolver um procedimento ambiental e introduzi-lo com 
êxito nos mercados dos seus países vizinhos.

Contexto
Na Estónia, a agência governamental Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus / EAS) é 
uma das instituições responsáveis pela gestão dos fundos estruturais na UE. Com a ajuda do Fundo  
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), está a gerir vários programas de apoio às empresas, 
que visam, respetivamente, investigação e desenvolvimento, exportações e empresas em fase de  
arranque. A EAS oferece aconselhamento sobre todas as questões relativas a patentes, tecnologias e 
serviços inovadores, desenvolvimento empresarial, concorrência, etc., na fase de estudos preliminares ou 
antes da apresentação do projeto principal.

Projeto BioFix
Criada em 1992, a Fixtec é uma pequena empresa que trabalha no domínio da tecnologia ambiental, que 
desenvolve na empresa ou importa. Começou por produzir pequenos purificadores de água residual orgâ-
nica, intitulados «BioFix», para domicílios, lares de idosos, hotéis, etc. A ideia nasceu da enorme procura no 
mercado finlandês. Conhecida pelas suas regulamentações ambientais muito rigorosas, a Finlândia exige 
a purificação bioquímica das águas residuais desde 2003, mesmo para os domicílios privados. Todavia, 
a Fixtec concluiu que a maioria dos fabricantes não oferecia este tipo de purificador, daí nasceu o projeto 
para desenvolver o produto e exportá-lo para o mercado finlandês.

Atualmente, a Finlândia é o mercado principal, mas a Fixtec também produz para os mercados da  
Estónia e da Letónia, ambos os países em que as águas residuais têm de ser tratadas antes de  
libertadas no ambiente natural.

Parceiros
Dois consultores estónios (um investigador e um engenheiro/designer) foram recrutados para liderar o 
projeto. Houve uma estreita cooperação com várias empresas estrangeiras. Foram realizadas análises da 
água pelos laboratórios autorizados da Estónia. Os testes exigidos para obter o rótulo CE foram realizados 
na Finlândia.

Resultados
A iniciativa BioFix é um exemplo de como o financiamento pode ser bem utilizado num contexto regional. 
Com a ajuda de um programa financiado conjuntamente pela UE, a Fixtec desenvolveu com êxito este 
novo produto e novos processos, entrando simultaneamente em novos mercados. Em 2006, a BioFix já 
tinha sido vendida a várias centenas de clientes na Finlândia. A EAS ajudou a conceber o plano de negócios 
para exportar o produto em larga escala.

Informações técnicas
Programa: Objetivo 1 Estónia 2004-2006
Total dos investimentos: 43 460 EUR – Investimento da UE: 14 380 EUR

Contacto
Fixtec

Väike-Ameerika 15 – EE-10129, Tallinn – Eesti
Managing Director: Mait, Põldemaa

Tel.: +372 646 6305 – E-Mail: fixtec@fixtec.ee – Web: www.fixtec.ee/

Data do projeto: 1/9/2006 (Fonte15)

15 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=EE&the=51&sto=1533&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.
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J Itália, Hungria, Áustria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia

Programas de formação:  
Desenvolvimento de polos empresariais na Europa Central para aumentar a competitividade e inovação

O conceito de polos industriais de empresas e fornecedores interligados que trabalham em conjunto em 
setores semelhantes ou relacionados é visto como um meio importante para aumentar a produtividade 
e conseguir desenvolvimento económico e inovação. Os polos podem desempenhar um papel ativo no 
aumento da competitividade de uma região tornando-a mais atrativa, incentivando a investigação, 
partilhando boas práticas e apoiando pequenas e médias empresas.

O projeto transnacional Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe (CNBC), 
que funciona em sete países na Europa Central, destina-se a ajudar os polos e os gestores dos polos a 
melhorar as suas competências de gestão, a otimizar a sua carteira de serviços e a expandir-se inter-
nacionalmente. Estes objetivos foram alcançados, em parte, através da organização de formação para 
gestores de polos com o objetivo de desenvolver um programa curricular conjunto e um manual de 
formação pormenorizado para os mesmos.

Embora o projeto CNBC se destine principalmente aos polos na Europa Central, está igualmente aberto 
a estabelecimentos de ensino, decisores políticos e agências de inovação.

Ampla gama de setores

Embora os polos empresariais se encontrassem em diferentes fases de desenvolvimento organiza-
cional na Europa, uma ampla gama de setores industriais participou no projeto CNBC, nomeadamente 
polos de energia alternativa, vestuário, design, aviação, plástico e automóveis. A maioria dos fundos 
do projeto foi gasta nos custos de pessoal que a organização de inquéritos dos países participantes 
implica, em atividades de comunicação e disseminação (incluindo a criação de um sítio Web) e na orga-
nização de conferências para a apresentação das conclusões dos referidos inquéritos.

Para além da criação de um manual de formação, o projeto conduzirá também à publicação de um 
manual sobre a otimização de polos e de um terceiro manual sobre internacionalização.

Prevê-se a criação de 10 a 20 postos de trabalho em resultado do projeto, principalmente em organi-
zações de polos.

Informações técnicas
Programa: FEDER para o período de programação 2007-2013
Total dos investimentos: 2 129 157 EUR
Investimento da UE: 1 715 630 EUR

Contacto

Managing Authority:

City of Vienna, department 27 — Urban Affairs
Schlesingerplatz 2

A-1080, Viena
Áustria

Heinrich Weber
Tel.: +43 1400027050

E-Mail: Heinrich.weber@wien.gv.at

Beneficiário:

Clusterland Upper Austria Ltd (parceiro principal)
Hafenstraße 47-51

A-4040, Linz
Áustria

Project Manager: Andreas Geiblinger
Tel.: +43 798105086
Fax: +43 798105080

E-Mail: andreas.geiblinger@clusterland.at

Data do projeto: 31/10/2013 (Fonte16)

16 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=IT&the=51&sto=2821&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.
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17 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=LV&the=51&sto=1661&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.

K Alemanha, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Suécia, Noruega

Programas de formação:  
Inovação no mar Báltico fomentada por novos instrumentos de trabalho

A região do mar Báltico é conhecida pela sua forte economia inovadora e baseada no conhecimento, 
com as PME a desempenhar um papel fundamental neste processo de inovação. Frequentemente, 
as PME têm dificuldade em assegurar financiamento para projetos transnacionais e de inovação. 
Para resolver esta questão, o projeto JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation) oferece serviços 
financeiros integrados às PME na região do mar Báltico, incluindo treino individual e aconselhamento 
personalizado.

Tirar partido do potencial de inovação

A parceria JOSEFIN inclui os principais intervenientes no processo de inovação: incubadoras, agências 
de desenvolvimento de empresas, tais como parceiros da Enterprise Europe Network, autoridades 
públicas responsáveis pelo desenvolvimento e implementação das políticas, instituições financeiras 
públicas e instituições de investigação e desenvolvimento tecnológico. Em conjunto, desenvolveram 
modelos e abordagens, bem como ferramentas e instrumentos concretos nos países que apostaram 
em aumentar o acesso ao financiamento, à cooperação e a internacionalização das empresas.

O projeto estabeleceu novos fundos de garantia para empréstimos, com o intuito de apoiar os em-
préstimos às PME com serviços de treino integrado, reduzindo assim o risco de crédito dos bancos 
que financiam os projetos transnacionais e de inovação das PME. Além disso, foram assinados novos 
acordos para utilizar iniciativas da UE tais com o JEREMIE e o mecanismo de garantia às PME do 
programa PCI administrado pelo Fundo Europeu de Investimento. Até ao final do projeto em janeiro 
de 2012, as garantias para empréstimos da JOSEFIN permitiram conceder empréstimos para PME no 
valor aproximado de 150 milhões de euros no total e muitos mais após o final do projeto.

Contacto
Joint Technical Secretariat Rostock
Investitionsbank Schleswig-Holstein

Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Alemanha
Tel.: +49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
E-Mail: info@eu.baltic.net

Sítio Web: http://www.josefin-org.eu

Data de redação: 4/1/2010, atualização em 2014   (Fonte17)
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L Dinamarca, Letónia, Suécia

Programas de formação:  
Polos do Báltico a expandir

Os polos oferecem oportunidades ideais para combinar talentos e recursos na produção de serviços 
e produtos. Para melhorar a forma como os polos funcionam na Dinamarca, Letónia e Suécia, o pro-
jeto Baltic Sea Region — Capacity Building Programme (BSR-CBP) concebeu um quadro comum para 
políticas de polos e programas de inovação transnacionais.

«Como um facilitador de polos que subiu a pulso, considerei que estes três cursos sobre facilitação 
de polos no projeto BSR-CBP cobriam os desafios que enfrento no meu trabalho quotidiano. Através 
das palestras e das discussões de grupo, tornei-me muito mais consciente de como facilitar um 
polo e adquiri conhecimentos sobre várias ferramentas práticas que posso aplicar no meu trabalho 
quotidiano.» 

Hans A Pedersen, Diretor do Projeto, Danish Cooling Cluster

Alimentar o fundo comum de recursos

Os parceiros do projeto são provenientes do que se entende como a Região do Triângulo, nomeada-
mente a Dinamarca (fundador da REG X, a Academia Dinamarquesa de Polos), a Suécia, através da 
VINNOVA a agência governamental sueca para sistemas de inovação e a Letónia, por meio da LIAA 
a Agência de Desenvolvimento e Investimento da Letónia. A transferência de conhecimentos e expe-
riência em termos de gestão de polos é uma característica fundamental do projeto e contribuirá para 
alimentar o fundo comum de recursos disponíveis na região.

Formação para o crescimento

Os parceiros reconheceram a necessidade de conceber e liderar módulos de formação sobre facili-
tação de polos, programas de apoio, gestão, conceção e implementação. Os grupos-alvo do projeto 
são intervenientes na esfera pública, tais como gestores de organizações de polos, organizações de 
apoio às empresas e funcionários públicos a nível local, regional e nacional. O projeto envolve a con-
ceção e gestão de dois módulos sobre formação básica para utilização a nível regional ou nacional, 
três módulos sobre formação avançada para o nível transnacional e três módulos sobre programas 
públicos de apoio a polos para utilização a nível transnacional. O objetivo consiste em que os módu-
los de formação sejam subsequentemente integrados numa plataforma estratégica de cooperação 
transnacional para a região do Mar Báltico.

Informações técnicas
Programa: FEDER no período de janeiro 2009 — janeiro 2010
Investimento da UE: 300 000 EUR

Contacto
BSR CBP

Lottes Langkild
Tel.: +45 2061 2440.

E-Mail: lottelangkilde@mac.com
 

BSR CBP
Susanne Krawack

Tel.: +4575508383
E-Mail: sk@trekantomraadet.dk

Data de redação: 15/2/2010  (Fonte18)

18 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=LV&the=51&sto=1792&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.
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19 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=NO&the=51&sto=2087&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.

M Dinamarca, Suécia, Noruega

Programas de formação:  
Um modelo escandinavo para empresas lideradas por mulheres

As empresárias em três países nórdicos uniram forças para dinamizar pequenas e médias empresas 
lideradas por mulheres. O objetivo desta iniciativa consiste em promover a competitividade na região 
Kattegat/Skagerrak por meio de inovação, desenvolvimento e crescimento viável. A rede inclui autori-
dades regionais, empresárias e cientistas da Dinamarca, Noruega e Suécia. Uma parte crucial do seu 
trabalho consiste em seis seminários que incidem no crescimento.

O poder da parceria

Apenas um terço de todas as novas empresas estabelecidas na Noruega, Suécia e Dinamarca são ini-
ciadas por mulheres. Em resposta, um total de 10 parceiros destes três países reuniram-se em 2007 e 
2008, para criar o projeto Women in Business. Parcialmente financiado pela UE, terá a duração de três 
anos.

Um objetivo do novo projeto é incentivar mais mulheres a iniciar as próprias empresas na região  
Kattegat/Skagerrak, trabalhando para além das fronteiras dos três países que participam no projeto. 
Várias empresárias bem-sucedidas, que partilham o seu conhecimento e experiência, apoiam-nas.

O principal parceiro é a Föreningen Norden, uma organização politicamente independente (ONG) com 
aproximadamente 60 000 membros nos países nórdicos. Outros parceiros incluem quatro autoridades 
regionais. O projeto inclui vários grupos com membros dos três países e coopera com vários institutos 
académicos para avaliar os entraves ao empreendedorismo feminino na região.

Conhecimento e experiência

Em última análise, a sua missão consiste em desenvolver um modelo escandinavo para o empreendedo-
rismo feminino, após o ensaio de métodos de melhores práticas que podem ser aplicados nos três países. 
As atividades devem igualmente permitir conhecer melhor os fatores que contribuem para a expansão 
e o desenvolvimento de empresas lideradas por mulheres, apelando à inovação e a abordagens inova-
doras aos negócios.

Informações técnicas
Programa: FEDER para o período de programação 2007 a 2013
Total dos investimentos: 724 990 EUR
Investimento da UE: 362 490 EUR

Contacto
Föreningen Norden

Postboks 77
NO-4801, Arendal

Noruega
Hilde, Lona

Data de redação: 16/3/2011 (Fonte19)
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20 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FI&the=51&sto=2787&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.

N Finlândia

Programas de formação:  
Produção sustentável de energia a partir da madeira, Carélia do Norte

A Finlândia Oriental é líder mundial na tecnologia florestal. Foi nesta região que nasceu o Wenet 
Centre, uma rede de peritos em energia sustentável, que deu projeção internacional ao knowhow 
regional neste domínio.

A rede Wenet na região da Carélia do Norte exporta competências em matéria de produção ener-
gética a partir da madeira desde 2004. O projeto transregional financiado pela UE, o Wenet Centre, 
que foi lançado em 2009, tinha como objetivo reforçar a posição da região no mercado das ener-
gias renováveis. Constituído por empresas de energia sustentável, em colaboração com institutos de 
investigação e educação e formação, o centro procurou as soluções mais adequadas em serviços 
energéticos para os seus clientes e permitiu o trabalho em rede entre peritos.

Mais oportunidades internacionais para intervenientes na energia regional

Com o objetivo de reunir os maiores especialistas em energias sustentáveis na Finlândia Oriental, 
o Wenet Centre pretendia ajudar as empresas locais a impor-se na cena internacional. O projeto 
concentrou-se na melhoria da comercialização dos produtos e serviços energéticos à escala inter-
nacional. Concebeu ainda projetos para promover oportunidades de exportação e organizar visitas à 
Finlândia Oriental orientadas para a exportação e a internacionalização.

Abranger toda a cadeia de produção

Com uma rede de quase 30 empresas que trabalham com energia sustentável e mais de 15 organi-
zações da Finlândia Oriental e não só, o Wenet Centre conseguiu reunir conhecimentos e tecnologia 
energéticos que abrangem toda a cadeia de produção energética: extração de madeira para energia, 
transporte, aquecimento urbano, a interface do cliente, conversão de cinzas de madeira em fertilizan-
te, etc. O centro facultou ainda investigação relacionada e serviços de formação, bem como relatórios 
de avaliação do impacto ambiental.

«O resultado do projeto foi que as empresas e organizações que trabalham com energia sustentável 
criaram uma rede mais estreita; conseguimos criar parcerias internacionais e transmitimos os nossos 
conhecimentos e tecnologias para o Canadá, a Rússia e os países da UE,» Jouko Parviainen, o gestor 
do projeto, sintetiza os benefícios do projeto. «Graças ao projeto, a Finlândia Oriental ganhou visibili-
dade como pioneira nesta área, aumentando a competitividade dos peritos locais, especialmente na 
bio-economia florestal e da energia da madeira.»

Informações técnicas
Programa: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 2007-2013
Total dos investimentos: 464 000 EUR
Investimento da UE: 162 400 EUR

Contacto
(não fornecido)

Data de redação: 23/9/2013 (Fonte20)
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21 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=GR&the=51&sto=2401&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.

O Grécia

Programas de formação:  
Investimento digital no setor do turismo grego

A Digi-lodge é uma iniciativa apoiada pelo Estado na Grécia concebida para acelerar os investimentos  
«digitais» no setor do turismo, nomeadamente em alojamentos licenciados pelo Estado (hotéis, estala-
gens, motéis, aluguer de quartos, etc.). A ampla introdução de ferramentas informáticas modernas em ho-
téis e outras instalações para turistas está a atrair um maior número de visitantes de valor acrescentado 
mais elevado tanto da Grécia como do estrangeiro e está também a aumentar a eficiência da gestão 
dos hotéis.

O setor do turismo grego tem demorado a aproveitar as vantagens das tecnologias e dos serviços moder-
nos da Internet para atrair turismo em maiores volumes e de valor acrescentado mais elevado.

Os hotéis de pequena e média dimensão estão, regra geral, direcionados para férias das famílias gregas, 
ao passo que os hotéis de maior dimensão dependem em grande medida dos operadores turísticos. Con-
sequentemente, os hotéis e pensões na Grécia não conseguem aceder diretamente a uma clientela mais 
vasta de turistas e visitantes do estrangeiro.

Apenas 74 % dos hotéis da Grécia têm acesso à Internet e este valor diminui para 37 % no que se refere 
a pequenas pousadas. Apenas 63 % dos hotéis dispõem de uma página Web (30 % para estalagens de 
menor dimensão); cerca de 71 % dos sítios Web de hotéis disponíveis não apresentam informações em 
linha sobre a disponibilidade de quartos; cerca de 77 % não apresentam informações sobre preços; entre-
tanto, mais de 67 % das reservas são realizadas através dos canais tradicionais.

Incentivar o investimento relacionado com a tecnologia

Um dos objetivos fundamentais da iniciativa consiste em incentivar o investimento relacionado com a 
tecnologia, mesmo nas estalagens de menor dimensão e nos hotéis familiares na Grécia. A Digi-lodge 
propõe cofinanciar investimentos privados nas tecnologias da informação e comunicação para ajudar a:

• aumentar a sua presença na Internet e a sua exposição internacional;
• aumentar as reservas em linha com transações completamente automáticas na Internet;
• reduzir as variações sazonais e aumentar o fluxo de turistas durante todo o ano;
• aumentar a qualidade geral do serviço através da disponibilização de comodidades, tais como Wi-Fi, 

entretenimento digital, etc.;
• e aumentar consideravelmente a eficiência empresarial através da modernização das operações de 

back office.

1 500 hotéis e estalagens oferecem agora serviços na Internet.

A Digi-lodge apoia investimentos em matéria de TIC que variam entre 7 000 EUR e 40 000 EUR no total e 
cofinancia os projetos a 60 %. O total do orçamento do investimento elegível correlaciona-se diretamente 
com o tipo de licença e com o número de estrelas do hotel. Cada proposta de investimento foi apresentada 
e avaliada através de um portal eletrónico automático, que simplificou o processo.

No âmbito do projeto Digi-lodge foram celebrados acordos de investimento digital com quase 1 500 hotéis  
e estalagens, que estão agora em condições de oferecer transações na Internet e serviços eletrónicos.

Informações técnicas

Total dos investimentos: 75 000 000 EUR – Investimento da UE: 36 000 000 EUR

Contacto

Managing Authority for Digital Convergence
23-25 Lekka Str

EL-10562 , Athens
Ελλάδα — Ellada

Emmanouil Giampouras
Tel.: +30 2103722488

E-Mail: e.giampouras@infosoc.gr
 

Digital Aid SA
8, Kolokotroni Str
EL-10561, Athens
Ελλάδα — Ellada

Alexandros Bregiannis
Tel.: +30 2103377941

E-Mail: abregiannis@digitalaid.gr

Data de redação: não disponível (Fonte21)
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P Alemanha, Irlanda, Reino Unido

Programas de formação:  
DRIVE for Growth

Orientar a Investigação para Empresas Viáveis para o Crescimento (DRIVE for Growth)

Este projeto atende à necessidade de interligar melhor a base de conhecimento existente nas regiões 
da UE. Para facilitar este processo, cada região parceira criou um Grupo para o Desenvolvimento e 
Inovação Regionais (GRID) a fim de promover e apoiar ligações de maior dimensão, interação e produti-
vidade entre comunidades de investigação, agências de apoio e a indústria. A nível transnacional, estes 
grupos contribuem para fomentar um espaço único no qual as PME e as instituições de investigação no 
noroeste da Europa podem usufruir de uma massa crítica de recursos em relação ao desenvolvimento 
do mercado, investigação disponível, capacidade de produção e redes.

Plataforma dinâmica com base na Web

Uma inovação importante no projeto é o desenvolvimento de uma plataforma dinâmica com base na 
Web completamente automatizada, que é utilizada em todas as regiões parceiras. Quando uma pessoa 
ou uma organização se regista, a ferramenta irá automaticamente procurar evoluções interessantes, tais 
como novas áreas de investigação ou oportunidades de subfornecimento. Ajuda ainda os investigadores 
a encontrar parceiros industriais e interligar empresas em vários setores.

Resultados

Entre os resultados concretos do projeto em 2007 contam-se os seguintes:

• conclusão de inquéritos comparativos da inovação nas empresas em cada região parceira, com a 
participação de um total de 350 inquiridos;

• criação de quatro GRID regionais, com a participação do setor público, de agências/redes de desen-
volvimento empresarial, organizações de investigação e o setor privado;

• desenvolvimento de uma nova plataforma com base na Web para promover o intercâmbio e a 
colaboração entre as autoridades públicas, as agências de apoio às empresas, instituições de in-
vestigação e a indústria;

• registo de mais de 170 empresas na plataforma DRIVE for Growth, com mais de 200 utilizadores 
habituais e um público-alvo de 600 utilizadores até ao final do projeto;

• participação no projeto, até à data, de 10 institutos de investigação;

• participação de mais de 600 empresas em eventos regionais organizados no âmbito do projeto;

• registo de mais de 4000 empresas das regiões parceiras nas listas de distribuição do projeto.

Informações técnicas
Programa: Programa INTERREG IIIB NWE
Total dos investimentos: 1 075 000 EUR – Investimento da UE: 516 000 EUR

Contacto

22 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=45&sto=1507&lan=7&region=544&obj=ALL&per=2&defL=EN.

South West Regional Authority
Innishmore 

Ballincollig Co. Cork
Projects Manager: Sinead Crowley

Tel.: +353 21 4876877 +353 87 2360143
Fax: +353 21 4876872
E-Mail: drive@swra.ie

 

South West Regional Authority
Innishmore 

Ballincollig Co. Cork
Diretor: John McAleer

Tel.: +353 21 4876877 +353 87 2360143
Fax: +353 21 4876872

E-Mail: jmcaleer@swra.ie 

Data de redação: 25/5/2007 (Fonte22)
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23 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=45&sto=2399&lan=7&region=1086&obj=ALL&per=2&defL=EN.

Q Reino Unido

Programas de formação:  
Disponibilização de uma plataforma de comercialização «inteligente» para pequenas empresas de design

A Hidden Art é uma organização sem fins lucrativos concebida para ajudar as microempresas de design 
desfavorecidas na zona de Londres a ganhar acesso ao mercado global e competitivo. Faculta uma rede 
dedicada e uma plataforma business-to-business (B2B) para designers, e apoia-os com formação, infor-
mação e oportunidades de colaboração empresarial.

O projeto Innovative Collaboration Networks for Smart Growth tem como objetivo incentivar o crescimento 
inteligente na comunidade local de design em Londres através da inovação dos serviços, redes de coope-
ração e formação. Proporciona infraestrutura e apoio para ajudar os designers, que são frequentemente 
empresários em nome individual, a comercializar os seus produtos através da loja eletrónica da Hidden 
Art, lojas pop-up, feiras comerciais internacionais, do sítio Web da empresa e da sua cobertura mediática.

Rede de apoio integrado

O projeto Hidden Art oferece uma rede de apoio integrado e tem como objetivo facultar às microempresas 
de design os recursos e o acesso normalmente apenas disponíveis para empresas de maior dimensão.

Em paralelo com a plataforma dedicada de prestação de serviços entre empresas, é oferecida aos desig-
ners orientação individualizada através de eventos mensais de trabalho em rede e sessões de aconselha-
mento personalizado. O modelo de apoio centra-se num conjunto de vias de progressão adaptadas, para 
aumentar as suas competências de comercialização, bem como a oferta de plataformas para colabora-
ção, produção e distribuição do respetivo trabalho.

Programas de desenvolvimento de produtos

São também organizados programas de desenvolvimento de produtos com o intuito de ajudar os partici-
pantes a desenvolver as respetivas ideias num produto e de os fazer chegar ao mercado.

A rede Hidden Art está aberta a todos os designers e totaliza atualmente cerca de 2 000 membros dos 
quais 67 % são mulheres. Cerca de 100 designers apresentam os seus produtos na loja da Hidden Art na 
Internet (http://hiddenart.co.uk/shop/) e cerca de 300 têm a sua página de diretório no sítio Web da Hidden 
Art (http://hiddenart.co.uk/).

A Hidden Art promovo colaborações, eventos e programas de comercialização conjunta para maximizar as 
oportunidades de comercialização. Até à data, foi prestado apoio a 450 empresas. Cerca de 150 empresas 
participaram nas redes de cooperação.

O projeto reforçou a confiança na comunidade de designers sediados em Londres. O sucesso de certos 
criadores que desenvolveram as suas empresas com o apoio do projeto constitui um estudo de caso que 
serve hoje de modelo.

Informações técnicas
Total dos investimentos: 1 490 000 EUR – Investimento da UE: 750 000 EUR

Contacto

Data de redação: não disponível (Fonte23)

Mazorca Projects
Shoreditch Stables, Ground Floor Rear, 138 Kings-

land Road
UK-E2 8DY, London

Reino Unido
Dieneke Ferguson

Tel.: +44 207 7293800 ext 22
E-Mail: dieneke@mazorcaprojects.com

 

Greater London Authority
City Hall, The Queen’s Walk

UK- SE1 2AA, London
Reino Unido

Andrei Popescu
Tel.: +44 2079834829

E-Mail: andrei.popescu@london.gov.uk
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5.3. Projeto de apoio, grupo 3: projetos avaliados

R Finlândia

Programas de formação:  
Mais rápido, mais longe e mais eficaz? Grupos de parceiros de exportação como facilitadores da internacionalização

O objetivo da parceria de exportação consiste em facilitar a entrada das empresas nos mercados-alvo 
através da formação de polos de exportação sinergéticos. Trata-se de um projeto de cooperação de 
PME, que enveredam em conjunto por um mercado ou mais mercados alvo, com quatro empresas no 
mínimo a constituir um polo de exportação sinergética.

O agente de execução recrutará um gestor de exportações externo para o grupo que funcionacomo um 
recurso adicional para as empresas e oferece uma presença local no mercado-alvo, junto da sua rede. 
O gestor de exportação também pode estar estabelecido na Finlândia, se o modo de funcionamento 
assim o permitir. As empresas participantes têm um papel ativo no projeto. Este método de trabalho 
também lhes proporciona uma excelente aprendizagem e uma oportunidade de crescimento. A descri-
ção das funções do gestor de exportação pode ser concebida de acordo com as necessidades da em-
presa. Em primeiro lugar, a sua função é abrir portas, elaborar estudos de mercado, procurar parceiros 
e realizar formação.

A Finpro, enquanto gestora de projetos, gere anualmente cerca de 30 parcerias de exportação para  
vários mercados destinatários e linhas de produção diferentes. A duração máxima da ajuda pública é  
de três anos e meio. No entanto, o período de compromisso e de financiamento corresponde a um ano 
de cada vez. Na fase inicial é possível um período preparatório com a duração de seis meses.

O grupo-alvo são as PME finlandesas com especial ênfase nas empresas em crescimento. As empresas 
de maior dimensão também podem participar, mas em função da dimensão da empresa o montante 
do auxílio do governo pode ser reduzido ou pode não ser disponibilizado de todo.

Orçamento: Cerca de 3,7 milhões de euros (por ano)
Medida em vigor desde 1993 (Finpro)
Agente de execução Associação comercial  Finpro

Período de avaliação: 1998-2002

Metodologia

Foram utilizadas várias fontes:
• entrevistas telefónicas com 226 empresas e com 51 gestores de exportação
• entrevistas presenciais com 7 representantes de empresas.

Atividades para as quais a medida é utilizada

As empresas participantes utilizaram a medida para várias atividades de internacionalização. Em ge-
ral, as atividades podem ser divididas em atividades financeiras e não financeiras. O principal objetivo 
consistia em celebrar contratos com novos clientes e começar ou aumentar o comércio de exportação. 
Os outros objetivos eram (por ordem de importância): acesso a um novo mercado-alvo, aquisição de 
conhecimentos sobre os mercados e concorrência, encontrar uma nova rede de distribuição, partilhar os 
riscos e custos da internacionalização com outras empresas participantes e melhorar as qualificações 
de exportação e a preparação das empresas. A medida visava também encontrar parceiros internacio-
nais para além dos clientes ou distribuidores, desenvolver sistemas conjuntos de entregas e um plano 
ou estratégia para a internacionalização da empresa.

Satisfação dos utilizadores

90 % de todas as empresas participantes recomendariam a medida a outras empresas. Todavia, a sua 
satisfação com a parceria de exportação variou: 38 % consideraram que os objetivos financeiros da 
parceria foram completa ou parcialmente cumpridos, enquanto 64 % dos participantes mostraram-se 
completa ou parcialmente satisfeitos com os resultados não financeiros.

(Fonte: EIM, 2011, p 67)
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S Alemanha

Programas de formação:  
Iniciativa de Exportação para «Energias Renováveis»

A iniciativa de exportação tem como objetivo ajudar as empresas alemãs na exportação de tecnologias 
de energia renovável através da disponibilização de informação, do aproveitamento de iniciativas e ati-
vidades e do apoio ativo a projetos no estrangeiro. Uma das principais funções desta iniciativa consiste 
em apresentar no estrangeiro os produtos e as empresas alemãs do setor das energias renováveis. O 
Ministério Federal da Economia e Tecnologia financia vários pacotes de apoio que são implementados 
por vários prestadores de serviços na Alemanha e no estrangeiro.

A iniciativa de exportação utiliza as seguintes medidas de apoio:
• feiras comerciais (parcialmente integradas no programa de feiras comerciais da República  

Federal da Alemanha no estrangeiro.
• viagens de negócios junto de potenciais parceiros comerciais no estrangeiro e organização de 

conferências temáticas no estrangeiro (apoiadas pela rede de câmaras de comércio alemãs no 
estrangeiro)

• informações e eventos de contacto (incluídos no programa de informação relacionada com  
comércio externo e eventos de contacto coordenados pela Germany Trade and Invest)

• viagens de decisores estrangeiros à Alemanha para obter «in loco» informações sobre as tecnolo-
gias alemãs no domínio das energias renováveis e celebrar contratos comerciais

• instalação de projetos-piloto ou projetos emblemáticos no estrangeiro em instituições oficiais 
alemãs em conjunto com atividades de promoção

• plataforma B2B
• prestação de informações sobre mercados externos e comercialização no estrangeiro (Agência da 

Energia Alemã — dena)
• Apoio financeiro público (por exemplo, KfW Bankengruppe).

O principal objetivo da medida consiste em facultar informações sobre o mercado e estabelecer con-
tactos comerciais. A medida destina-se a empresas, principalmente PME que apostam em energias re-
nováveis como a energia solar, energia eólica, biocombustíveis, energia geotérmica e hidroeletricidade.

Orçamento Em 2006 a implementação das várias iniciativas de exportação custou cerca de  
8,8 milhões de euros 
Medida em vigor desde 2003
Sítio Web www.exportinitiative.de
Agente de execução Várias agências especiais coordenadas pela Germany Trade and Invest.

Período de avaliação: 2003-2006

Metodologia
Um inquérito junto das empresas participantes (244), e entrevistas com associações de comércio e pe-
ritos. Foram apurados os resultados das medidas individualmente e formuladas as conclusões globais. 
Esta meta-análise incide nas conclusões globais.

Atividades para as quais a medida é utilizada

As medidas mais utilizadas foram as de apoio a viagens de negócios (Rede de Câmaras Alemãs no 
Estrangeiro), feiras comerciais, informações sobre mercados externos e comercialização no estrangeiro 
(dena).

Satisfação dos utilizadores

74 % das empresas entrevistadas conheciam a iniciativa e 53 % tinham tirado de algumas medidas. 
Consideraram a iniciativa bastante boa: a classificação média global foi 2,2 numa escala de 1 (muito 
boa) a 5 (insatisfatória). Contudo, as empresas teceram algumas críticas relativamente à organização 
da iniciativa (demasiado complexa, não suficientemente transparente).

(Fonte: EIM, 2011, p 68)
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T Países Baixos

Programas de formação:  
Prepare2start

O objetivo da medida consiste em prestar aconselhamento e assistência na elaboração e implemen-
tação de um plano de internacionalização e subsidiar a 50 % atividades como a busca de parceiros, a 
participação em feiras comerciais e o aconselhamento jurídico. A Prepare2start inscreve-se no contexto 
da anterior medida PSB, Programme Starters in Foreign Markets (1999-2007). O grupo-alvo é consti-
tuído por PME com menos de 100 empregados, com pouca ou nenhuma experiência internacional e que 
pretendem começar a exportar para um (novo) mercado externo.

Orçamento Cerca de 12 milhões de euros (2010)
Medida em vigor desde 1999 (nova designação desde 2007)
Sítio Web http://www.rvo.nl/
Agente de execução Agência especial: Agentschap NL (anterior EVD)

Período de avaliação A avaliação abrangeu os anos 2002-2006.

Metodologia
Foram levadas a cabo as seguintes atividades de investigação: investigação documental; inquérito te-
lefónico junto dos utilizadores; entrevistas aprofundadas com decisores políticos, agentes de execução, 
partes interessadas e outras organizações que promovem o comércio; grupos de trabalho que reúnem 
os empresários que participaram na medida.

Atividades para as quais a medida é utilizada

Atividades em que a medida de apoio é principalmente utilizada — a seguir à elaboração de um plano 
de internacionalização em conjunto com um consultor: apresentação de produtos, orientação do mer-
cado e materiais de apresentação.

Satisfação dos utilizadores

70 % dos participantes entrevistados afirmaram que as atividades subsidiadas estavam bem ou muito 
bem relacionadas com as necessidades da respetiva empresa. A execução da medida parece ter sido 
geralmente satisfatória e foi considerada profissional e rápida.

(Fonte: EIM, 2011, p 70)
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U Países Baixos

Programas de formação:  
Netherlands Business Support Offices

A medida tinha como objetivo apoiar a internacionalização das empresas neerlandesas em mercados 
promissores mas relativamente inacessíveis, mas foi expandida alguns anos mais tarde para incluir 
mercados mais próximos. É flexível: uma vez abertos, os NBSO (gabinetes de apoio às empresas) podem 
ser (e foram em alguns casos) encerrados no seguimento de avaliações internas da sua eficácia. Em 
2010, a rede de NBSO era constituída por 24 gabinetes em 11 países: nomeadamente seis na China, 
dois na Índia, dois no Brasil e um na Rússia. Os NBSO destinam a empresas médias e grandes.

Orçamento Cerca de 2,5 milhões de euros (2007)
Medida em vigor desde 1997
Sítio Web http://www.rvo.nl/
Agente de execução Agência especial: Agentschap NL (anteriormente EVD)

Os NBSO disponibilizam informações gerais e relatórios económicos (regionais) sobre o mercado local, 
facilitam contactos locais com governos ou empresas e visitas de apoio por empresas neerlandesas.

Período de avaliação: O período avaliado foi 2001-2006.

Metodologia
O estudo de avaliação utilizou materiais de várias fontes: investigação documental, entrevistas apro-
fundadas com entendidos na matéria e partes interessadas, grupo de trabalho com técnicos dos NBSO, 
inquérito na Internet junto dos técnicos dos NBSO e um inquérito aos utilizadores dos NBSO.

Atividades para as quais a medida é utilizada

Serviços utilizados mais frequentemente: 1) facilitação de contactos locais 2) informação geral NBSO 
3) relatório económico (regional) do mercado específico 4) visitas de apoio a uma região do NBSO (5) 
investigação específica para a empresa.

Satisfação dos utilizadores

A maioria dos utilizadores considerou útil a informação proveniente dos NBSO: a informação foi consi-
derada útil ou muito útil por 82 % dos utilizadores entrevistados. Os NBSO na China obtiveram a clas-
sificação mais elevada (88 %). Tanto as localizações dos NBSO como os serviços oferecidos foram do 
agrado das empresas neerlandesas que consideraram que os técnicos do NBSO acessíveis e reativos.

(Fonte: EIM, 2011, p 71)
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V Suécia

Programas de formação:  
Swedpartnership

Em abril de 2010, o Swedfund iniciou um programa intitulado Swedpartnership, que se destina  
especificamente a PME suecas que pretendam realizar negócios com países em desenvolvimento, e  
designadamente, Índia, China, Ucrânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia e Moldávia. O  
Swedfund é uma empresa sueca de capital de risco especializada em investimentos em países em 
desenvolvimento. O apoio consiste num empréstimo que pode ser amortizado após a conclusão e 
aprovação do projeto. O apoio máximo para um projeto é 75 000 euros. Pode ser prestado apoio 
financeiro até 40 % do custo do projeto.

Os precursores da Swedpartnership, os programas STARTsouth e STARTeast, foram avaliados. Estas 
medidas incidiram nas PME suecas que desejavam investir em países em África, na Ásia, na América 
Latina e na Europa Oriental e Central. Os empréstimos e as condições eram comparáveis aos da  
Swedpartnership.

Orçamento 3 milhões de euros 
Medida em vigor desde 2009 (precursores desde 2002)
Sítio Web www.swedpartnership.se e www.swedfund.se
Agente de execução Governo: Swedfund International

Período de avaliação: Foram entrevistados os utilizadores dos programas no período de 2002-2005.

Metodologia
Um inquérito telefónico junto de 169 empresas participantes, com respostas de 109 empresas.

Atividades para as quais a medida é utilizada

Este componente não foi avaliado.

Satisfação dos utilizadores

A maioria ficou satisfeita com os seus contactos com as agências relevantes. Poucos ficaram insatis-
feitos. 95 % das empresas participantes afirmaram que as suas expetativas tinham sido cumpridas.

(Fonte: EIM, 2011, p 72)
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W Reino Unido

Programas de formação:  
UK Trade & Investment’s Tradeshow Access Programme

O UKTI’s Tradeshow Access Programme (TAP) concede subvenções para feiras comerciais no estrangeiro. 
A participação faz-se sob duas formas — o TAP Group ou o TAP SOLO. O TAP Group oferece às empresas 
a opção de participar integradas num grupo de empresas do Reino Unido lideradas por uma organização 
de comércio acreditada. As subvenções do TAP Group variam entre 1 000 GBP — 1 800 GBP. O TAP SOLO 
apoia um número mais reduzido de empresas numa base independente ou individual que desejem partici-
par em feiras comerciais onde não existe um grupo liderado por uma organização de comércio acreditada. 
Recebem uma subvenção fixa de 1 000 GBP. Em março de 2010, encontravam-se disponíveis subvenções 
para mais de 400 feiras comerciais em muitos mercados. Estas incluíam eventos específicos na China, 
Índia, Rússia, Ucrânia, Japão e Brasil. Principais objetivos do regime TAP:

• ajudar os novos exportadores a ultrapassar os entraves iniciais à exportação;

• ajudar as empresas de alta tecnologia recém-chegadas aos mercados emergentes a aprender a uti-
lizar as feiras comerciais no estrangeiro como parte integrante dos seus planos de desenvolvimento 
comercial; e

• ajudar as empresas do Reino Unido a maximizar as vantagens da participação em feiras comerciais 
no estrangeiro.

• Grupo-alvo:

 PME ou centros de educação superior do Reino Unido financiados pelo Estado ou organizações 
de investigação do Reino Unido financiadas pelo Estado que sejam:

 novas na exportação (com base numa percentagem do volume de negócios resultante das  
exportações) e;

 tenham recebido menos de três subvenções TAP (que envolvam mais do que um mercado) — 
limite que em 2009 passou para seis.

Orçamento 8 milhões GBP por ano
Medida em vigor desde 2006
Sítio Web http://www.ukti.gov.uk/
Agente de execução Governo: UK Trade and Investment (UKTI)

Período de avaliação: Janeiro de 2005 — Março de 2006

Metodologia
• A base de dados TAP, o Inquérito de Acompanhamento do Desempenho e Impacto da UKTI (PIMS) 

e a base de dados financeira Amadeus, bem como um estudo bibliográfico sobre a participação em 
feiras comerciais.

• Recolha de novos suportes de avaliação: um inquérito telefónico às empresas financiadas e não 
financiadas (investigação do cenário contra-factual; consideração de um grupo de controlo) e entre-
vistas telefónicas com Organizações de Comércio Acreditadas que organizam delegações para fei-
ras comerciais (TAP Group) e Consultores de Comércio Internacional que administram a participação 
individual de empresas em feiras de comércio (TAP SOLO).

• Análise descritiva e econométrica.

Atividades para as quais a medida é utilizada
Cerca de 30 % das feiras comerciais são denominadas «feiras de comércio global»: feiras comerciais que 
não incidem num mercado nacional específico, mas no setor da indústria a nível global ou regional. Cerca 
de 20 % são «feiras comerciais de prioridade elevada» que incidem em mercados considerados de parti-
cular importância estratégica pela UKTI (por exemplo, Japão, Coreia do Sul, China, Índia, Brasil e Rússia). 
Cerca de metade das subvenções foram utilizadas para feiras comerciais em outros mercados.

Satisfação dos utilizadores
As empresas que usufruíram dos serviços ficaram, em geral, satisfeitas. Foram avaliados sete aspetos. 
70 % ou mais consideraram o apoio de tipo «ajuda à preparação» «modalidades práticas», «qualidade dos 
eventos» e «qualidade dos contactos» bom ou muito bom. O «perfil da delegação do Reino Unido: ativida-
des realizadas» teve uma classificação inferior.

(Fonte: EIM, 2011, p 74)
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X Reino Unido

Programas de formação:  
Scottish Development International Policy

A Scottish Development International (SDI) é um organismo governamental e uma empresa comum 
que reúne o Governo Escocês, a Scottish Enterprise (SE) e a Highlands and Islands Enterprise (HIE) que 
presta serviços de apoio ao investimento interno e à internacionalização para toda a Escócia. Para 
apoiar a internacionalização das empresas são oferecidos os seguintes serviços:

• preparação para a realização de negócios internacionais
• desenvolvimento de uma estratégia internacional
• mentoria internacional
• apoio nos mercados externos 
• apoio para participação em exposições, missões e jornadas de aprendizagem, pacotes de aloja-

mento internacional.

Os valores apresentados não incluem as feiras comerciais TAP SOLO.

Orçamento Cerca de 5 milhões de GBP para serviços de internacionalização da SDI por ano (média para 
o período entre 2005/06 e meados de 2009)
Medida em vigor desde 2002 (OMS), e 2003 (ELMJ)
Agente de execução Governo: Scottish Development International (SDI)

A Overseas Market Support (OMS) presta apoio individualizado às empresas sediadas na Escócia para 
o desenvolvimento de novos mercados à escala internacional: o apoio traduz-se, por exemplo, em re-
latórios e informações de mercado, identificação de potenciais contactos e parceiros comerciais e con-
ceção de material de promoção para apoiar a entrada num mercado estrangeiro. Até 50 % dos custos 
elegíveis podem ser cobertos, caso seja concedido financiamento. O apoio segue o plano estratégico 
internacional de uma empresa, tal como acordado com a SDI. O grupo-alvo consiste em empresas 
sediadas na Escócia que pretendem expandir-se para novos mercados globais e com um volume de 
negócios igual ou superior a 400 000 GBP.

A iniciativa exhibitions, missions and learning journeys (EMLJ) da SDI pode ajudar as empresas a inte-
ragir com compradores estrangeiros e potenciais parceiros comerciais. A SDI organiza stands grupo em 
exposições internacionais importantes e gere missões e jornadas setoriais de aprendizagem no estran-
geiro. Podem se propostos subsídios a empresas que participem numa exposição, missão ou jornada 
de aprendizagem com a Scottish Development International. A medida tem o mesmo grupo-alvo que 
a OMS.

Período de avaliação: 2006-2009 (dados da análise econométrica: 2003-2006). 2003-2006.

Metodologia

Principais elementos da avaliação:
• entrevistas com 250 empresas que receberam apoio à internacionalização;
• análise econométrica numa base de dados que inclui 1 480 empresas que receberam serviços da 

SDI em 2003-2006;
• 10 estudos de caso;
• consultas com a agência, partes interessadas e organizações de parceiros externos.

Atividades para as quais a medida é utilizada

A maior parte das empresas utilizou o apoio para exposições e missões no estrangeiro (53 %), e alguma 
forma de apoio no mercado (50 %). As medidas EMLJ e OMS são utilizadas com relativa frequência.

Satisfação dos utilizadores

Em geral, cerca de 70 % dos utilizadores da SDI mostram-se (muito) satisfeitos com os serviços rece-
bidos. A qualidade e relevância da informação e a utilidade do aconselhamento são os elementos mais 
apreciados.

(Fonte: EIM, 2011, p 75)
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ANEXO I — MEDIDAS E AÇÕES DE APOIO AO NÍVEL DA UE

Vários centros empresariais, serviços de assistência, sítios Web, bases de dados e outros serviços  
geridos ou apoiados pela Comissão Europeia podem ajudar as PME na sua internacionalização.

Enumeram-se a seguir 1) serviços que abrangem apenas o mercado da UE; 2) serviços que abrangem 
também países fora da UE, e 3) serviços que incidem apenas em mercados em crescimento fora da UE. 

Internacionalização na União Europeia

A sua Europa - um portal para as empresas
Este portal faculta às empresas que planeiam atividades transfronteiriças informações e serviços inte-
rativos que as ajudam a expandir negócios na UE.
http://europa.eu/youreurope/business/

Serviço de Assistência Europeu em matéria de DPI
O Serviço de Assistência para Direitos de Propriedade Intelectual da Comissão Europeia, fornece acon-
selhamento inicial e informação sobre propriedade intelectual (PI) e direitos de propriedade intelectual 
(DPI). O serviço destina-se a investigadores e PME que participem em projetos de investigação colabo-
rativos, financiados pela UE. Dirige-se igualmente às PME que participam em processos de transferên-
cia de tecnologia internacional.
Se precisa de assistência sobre uma questão de DPI específica ou informação sobre os desenvolvimen-
tos mais recentes ou formação sobre DPI, contacte o Serviço de Assistência Europeu para Direitos de 
Propriedade Intelectual.
https://www.iprhelpdesk.eu

Rede europeia de institutos nacionais de propriedade intelectual
Apoiada pela UE.

http://www.innovaccess.eu/
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Erasmus para Jovens Empresários
Este programa de intercâmbio transfronteiras proporciona a novos empresários ou aspirantes a em-
presários a possibilidade de aprender com empresários experientes que dirigem uma pequena empresa 
noutro país europeu. Estes últimos podem beneficiar do ponto de vista do jovem empresário sobre a 
sua atividade, tendo ainda a possibilidade de cooperar com parceiros estrangeiros ou informar-se sobre 
novos mercados. A estadia é parcialmente financiada pela União Europeia.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

Solvit 
O Solvit ajuda o público e as empresas a resolver litígios com organismos públicos em outros Estados-
Membros sem ter de se passar pelos tribunais e gratuitamente.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pt.htm

Internacionalização dentro e fora da UE

Enterprise Europe Network 
Regra geral, quando uma PME planeia iniciar atividades internacionais, procura apoio e orientação em-
presarial à sua porta. A Enterprise Europe Network ajuda as PME europeias a aproveitar ao máximo não 
apenas o mercado interno, mas também mercados externos em crescimento. É um verdadeiro balcão 
único, que ajuda as PME a

• desenvolver os seus negócios em novos mercados;
• adquirir ou licenciar novas tecnologias;
• aceder aos fundos da UE e ao financiamento da UE.

Para além disso, a base de dados da rede na Internet faculta contactos internacionais entre empresas 
para clientes da rede.

Cerca de 600 organizações parceiras — câmaras de comércio e indústria, centros tecnológicos, uni-
versidades e agências de desenvolvimento — com mais de 3 000 técnicos experientes constituem a 
rede e prestam estes serviços em todos os Estados-Membros da UE e também através da presença em  
26 países terceiros, nomeadamente EUA, Rússia, China, Índia e Brasil. 

http://een.ec.europa.eu/

Portal Europeu das Pequenas Empresas
Este portal fornece informações sobre políticas, programas e iniciativas da UE de apoio às PME.

http://ec.europa.eu/small-business/index_pt.htm

EUREKA: Programa Eurostars
Propõe financiamento para investigação internacional a PME da UE que dediquem a investigação 10 % 
do seu volume de negócios ou do pessoal em equivalentes a tempo inteiro (ETI).

www.eurekanetwork.org/activities/eurostars

European Cluster Collaboration Platform (ECCP)
A ECCP é uma plataforma baseada na Web que facilita a cooperação entre polos empresariais dentro 
e fora da Europa. Atualmente, conta com mais de 900 organizações de polos registadas em toda a 
Europa e representa o principal instrumento para que estas organizações na Europa estabeleçam o 
seu perfil, troquem experiências e identifiquem potenciais parceiros para cooperação transnacional em 
benefício das PME que os integram.

A plataforma é ainda fundamental na promoção da cooperação internacional entre polos empresariais. 
Assinou uma série de Memorandos de Entendimento com parceiros no Japão, na Índia, no Brasil, na 
Coreia do Sul, na Tunísia, em Marrocos, no México e no Chile que definem um quadro de cooperação a 
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24  http://www.clustercollaboration.eu/japan-2012.
25  http://www.clustercollaboration.eu/brazil-2013.
26 http://www.clustercollaboration.eu/documents/2736637/2817350/EU+India+Matchmaking+Event+on+Resource+Efficiency+and+Clean+Technologies_Article.

pdf/24ddb6de-dd8c-44e6-9d51-da3557403a2a?version=1.0.

longo prazo entre a plataforma e organizações pares em países terceiros. Estes memorandos de en-
tendimento facilitam o intercâmbio de informações sobre mapeamento de polos, iniciativas e eventos 
e apoio à organização de missões de estabelecimento de parcerias entre polos na Europa e em países 
terceiros.

www.clustercollaboration.eu

Eventos internacionais de estabelecimento de parcerias entre polos 
São organizados eventos de estabelecimento de parcerias entre polos para apoiar as organizações de 
polos e as PME que os integram nos respetivos esforços para aceder a cadeias de valor globais e desen-
volver parcerias estratégicas internacionais e cooperação comercial. Cada evento leva uma delegação 
de organizações europeias de polos e de PME que os integram a conhecer parceiros internacionais e a 
iniciar cooperação estratégica.

Foram organizados três eventos, nomeadamente no Japão sobre materiais verdes e tecnologia limpa24, 
no Brasil sobre biotecnologia25 e na Índia sobre eficiência dos recursos26. Estão planeados mais eventos 
deste tipo para 2014 e 2015.

A participação está aberta a organizações de polos da Europa e às PME europeias que os integram. As 
organizações de polos devem estar registadas na ECCP. Os participantes são selecionados através de 
convites à manifestação de interesse publicados na ECCP.

Internacionalização fora da UE

Negócios com a Ásia

Serviços de Assistência para DPI
Os serviços de assistência para DPI para a China, o Sudeste Asiático (a região da ASEAN) e os países da 
América Latina (Mercosul) facultam aconselhamento para PME sobre direitos de propriedade intelectual 
(DPI) Os serviços de assistência propõem aconselhamento especializado sobre questões de DPI, contac-
tos com peritos externos e organização de formações gerais ou individualizada. As PME da UE podem 
fazer perguntas relativas a «processos confidenciais» diretamente ao serviço de assistência, presencial-
mente, por correio eletrónico, telefone ou fax e recebem uma resposta célere — gratuitamente.

Serviço de Assistência para DPI a PME na ASEAN
O serviço de assistência apoia as pequenas e médias empresas (PME) da UE a proteger e refor-
çar os seus DPI nos países da ASEAN, através da prestação gratuita de serviços e informações.

http://www.asean-iprhelpdesk.eu/

Serviço de Assistência para DPI a PME na China
Este serviço de assistência faculta informação, aconselhamento e formação gratuitamente a 
PME europeias, para as ajudar a proteger e reforçar os seus direitos de propriedade intelectual 
na China.

http://www.china-iprhelpdesk.eu/

Serviço de Assistência para DPI a PME no Mercosul
O serviço de assistência oferece apoio inicial gratuito em questões de DPI, a fim de facilitar a 
expansão das PME europeias na região do Mercosul, no Chile e em outros países da América 
Latina.

www.mercosur-iprhelpdesk.eu
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EU Business Centres
Até à data, três mercados em crescimento fora da UE são abrangidos pelos Business Centres da UE: o 
European Business and Technological Centre na Índia, o EU SME Centre na China e o European ASEAN 
Business Centre na Tailândia aconselham as PME europeias sobre como investir e tirar partido de opor-
tunidades empresariais nos respetivos países.

A Comissão Europeia está a criar novas estruturas sob o nome SEBSEAM (Support to European Busi-
ness in South-East Asia Markets - Apoio aos Negócios Europeus nos Mercados do Sudeste Asiático) na 
Malásia, no Vietname, nas Filipinas, na Indonésia, em Mianmar, no Camboja e no Laos com base em 
estruturas de apoio já existentes. O objetivo global destas estruturas SEBSEAM consiste em aumentar 
os fluxos de comércio e investimento entre a UE e as economias em que se localizam, bem como na 
região ASEAN. 

European ASEAN Business Centre, Tailândia
Esta organização comercial europeia está sediada em Banguecoque, na Tailândia e tem como 
objetivo contribuir para a melhoria do comércio e do investimento das empresas europeias na 
Tailândia. 

http://www.eabc-thailand.eu/

European Business and Technology Centre, Índia
O centro apoia a comunidade empresarial, científica e de investigação na Europa e na Índia, 
gerando novas oportunidades comerciais e transferências de tecnologia e promovendo as tec-
nologias limpas europeias na Índia. 

Localiza-se em Nova Deli, estando prevista a abertura de antenas em Mumbai, Calcutá e Ban-
galore. Cofinanciado pela Comissão Europeia, abriu em janeiro de 2009. O centro é gerido pela 
Eurochambres, em parceria com 16 empresas e organizações de investigação de 4 setores 
(biotecnologia, energia, ambiente e transportes). O objetivo do centro consiste em tornar-se o 
ponto de referência para as empresas e entidades de investigação europeias que interessadas 
em entrar no mercado indiano.

As atividades abrangem uma ampla gama de ações: serviços de dados e informação, assistência 
e atividades setoriais específicas (CE, 2012).

http://www.ebtc.eu/

EU SME Centre, China
O Centro da UE de apoio às PME europeias é financiado pela Comissão Europeia e fornece infor-
mações, aconselhamento, formação e oportunidades de estabelecimento de parcerias para as 
PME europeias interessadas em exportar ou investir no mercado chinês (CE, 2012).

http://www.eusmecentre.org.cn/

http://ec.europa.eu/delegations/china/documents/projects/eu_sme_centre.pdf 

Questionário: EU SME Centre — Está pronto para a China?
Este questionário em linha permite às PME aferir da sua preparação para desenvolver ativi-
dades na China, permitindo-lhes verificar se estão no caminho certo.

http://www.eusmecentre.org.cn/quiz/

Compreender a China
Este programa de formação foi liderado pela Eurochambres e outras partes interessadas e cofinanciado 
pela Comissão Europeia. Formou organizações empresariais para ajudarem as empresas europeias a 
melhor compreender a economia chinesa e a tornar-se mais competitivas no mercado chinês. O progra-
ma está concluído, mas o sítio Web ainda apresenta informações úteis sobre o mercado chinês. 

http://www.understandingchina.eu/
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EU Project Innovation Centre (China)
(apoiado pela UE)

O EUPIC é uma plataforma abrangente que promove a cooperação comercial, técnica e de investimento 
entre a UE e a China.

www.eupic.org.cn

Centro UE-Japão para a Cooperação Industrial
Esta organização incentiva intercâmbios de experiências e conhecimentos entre a UE e as empresas 
japonesas e ajuda-as a melhorar a sua competitividade e cooperação.

http://www.eu-japan.eu/

EU Business in Japan
Este sítio Web comportas várias secções que abrangem todos os aspetos relativos à realização 
de negócios no Japão ou com este país. O sítio dispõe ainda de uma base de dados dos presta-
dores de serviços públicos. Algumas partes do sítio Web estão reservadas aos membros.

http://www.eubusinessinjapan.eu/

Step in Japan
A Step in Japan é uma iniciativa gratuita de apoio logístico a PME, que funciona como uma pista 
de aterragem para as PME sediadas na UE que planeiem entrar no Japão ou expandir-se neste 
país.

http://www.eu-japan.eu/other-activities/step-in-japan

Sessões de formação
O Japão propõe sessões de formação para empresas da UE de todas as dimensões. Estas ses-
sões incluem bolsas para participantes de pequenas empresas.

http://www.eu-japan.eu/business-programmes/programmes-organised-by-the-centre

Programa UE Gateway — Oportunidades para Empresas da UE no Japão e na Coreia do Sul
Este programa destina-se a empresas da UE em setores específicos que desejem desenvolver coopera-
ção empresarial com o Japão e a Coreia do Sul. Financia e organiza missões empresariais relacionadas 
com alta tecnologia e design nestes dois países.

http://www.eu-gateway.eu/home

Programa de formação de quadros no Japão e na Coreia do Sul
Este programa tem como objetivo ajudar as empresas europeias, incluindo PME, a impor-se nos mer-
cados japonês e sul-coreano. Oferece e financia um regime de formação intensiva para quadros que 
combina palestras, formação linguística e estágios.

http://www.euetp.eu/

European Business Council (Japão)
(apoiado pela UE)

Presta apoio indireto a PME, destina-se a melhorar o clima de comércio e investimento através da 
política comercial.

www.ebc-jp.com
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Negócios com as Américas

Portal transatlântico UE-EUA de DPI
Este sítio Web incentiva as PME de ambos os lados do Atlântico a aceder a uma ampla gama de recur-
sos sobre direitos de propriedade intelectual (DPI).

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm 

Bases de dados

Portal de Internacionalização das PME 
Em 2014, a UE lançará SME Internationalisation Portal (SMEIP). As PME que planeiem expandir as 
suas atividades para além da UE encontrarão na base de dados do portal uma lista de prestadores de  
serviços (semi) públicos com informações de contacto e pormenores sobre os serviços oferecidos.  
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ 

Base de dados sobre acesso aos mercados 
A base de dados oferece informações fundamentais aos exportadores da UE sobre as tarifas aplicadas, 
formalidades de importação, estatísticas e entraves ao comércio e permite que os entraves ao comércio 
sejam comunicados à Comissão Europeia.

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Fiscalidade e questões aduaneiras: bases de dados eletrónicas
Este sítio Web contem uma lista de todas as bases de dados da Comissão relacionadas com fiscalidade 
e questões aduaneiras

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm

Instrumentos de Informação/Avaliação para PME: 
Instrumentos de Defesa Comercial e Entraves Técnicos ao Comércio

Instrumentos de Defesa Comercial — assegurar o comércio equitativo para as PME da UE
Descubra como proteger as PME contra medidas de defesa comercial, incluindo importações subsidia-
das e a baixos preços de países terceiros e como atuar se uma PME que exporta para um país terceiro 
for afetada por medidas anti-dumping, antissubvenções ou de salvaguarda aplicadas pelo país em 
causa.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151015.pdf

Estudos e notícias sobre internacionalização disponibilizados pela Comissão Europeia

Promoção das atividades internacionais das PME
Este sítio Web contem uma ligação para uma lista de estudos relacionados com a internacionalização 
das PME. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Expandir-se mundialmente
Oportunidades para as pequenas empresas europeias para além do mercado único. Saiba mais sobre o 
acesso aos mercados, a concorrência no mercado global e a liberalização do comércio.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/index_en.htm
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ANEXO III — OUTRAS PUBLICAÇÕES ÚTEIS

A coleção de guias Como apoiar a política das PME através dos fundos estruturais pode der descarrega-
da em http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/index_en.htm:

N.º 1  Promover um Espírito Empreendedor e Competências de Empreendedorismo na UE
N.º 2 Utilizar normas para apoiar o crescimento, a competitividade e a inovação
N.º 3 Facilitar a transmissão de empresas
N.º 4 Guia Inteligente da Inovação nos Serviços
N.º 5 Aplicação da iniciativa «Small Business Act» a nível regional
N.º 6  Como utilizar os fundos estruturais para apoiar as políticas a favor das PME e do empreen-

dedorismo
N.º 7 Apoiar a internacionalização das PME

É possível descarregar uma coleção de guias relacionados com a política regional e a especialização 
inteligente, incluindo o apoio às PME em http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/guides.
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Esta coleção inclui, entre outros títulos:

• Regional policy for smart growth of SMEs

• Smart Guide to Innovation-Based Incubators (IBI)
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