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Assunto: DECLARAÇÃO VERBAL PARA SUJEITAR MERCADORIAS AO REGIME ADUANEIRO DE ILP 
 
Na sequência da entrada em aplicação, no dia 1 de maio de 2016, do Código Aduaneiro da União (CAU) 
têm sido colocadas dúvidas relacionadas com a utilização da declaração verbal, nomeadamente, quando 
se tratam de mercadorias importadas por particulares. 
 
Estas dúvidas colocam-se especialmente ao nível das bagagens ou de mercadorias transaccionadas 
através da internet (comércio electrónico/e-Commerce), chegadas a território nacional com o intuito de 
serem introduzidas em livre prática. 
 
Importa, assim, esclarecer em que situações pode ser utilizada uma declaração aduaneira verbal de 
introdução em livre prática: 
 
1. O âmbito de aplicação da declaração aduaneira verbal para sujeitar mercadorias ao regime aduaneiro 

de introdução em livre prática encontra-se descrito, de uma forma “positiva”, no artigo 135.º e, de 
uma forma “negativa”, no artigo 142.º, ambos do Regulamento Delegado (UE) 2015/2446 da 
Comissão, de 28 de julho de 2015 (AD-CAU). Ou seja, para se poder utilizar esta forma da 
declaração, as mercadorias em causa têm de, simultaneamente, se enquadrar no artigo 135.º e não 
se enquadrarem no artigo 142.º. 

 
2. Assim, no contexto do presente esclarecimento, a declaração aduaneira verbal de introdução em livre 

prática pode ser utilizada: 
 

2.1. quer para mercadorias desprovidas de carácter comercial, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 135.º do AD-CAU;  

 
 Em conformidade com o n.º 21 do artigo 1.º do AD-CAU, consideram-se mercadorias 

desprovidas de carácter comercial: 
 

a) as mercadorias contidas em remessas enviadas de particular a particular, sempre que essas 
remessas: 
i) apresentem caráter ocasional, 
ii) contenham mercadorias exclusivamente reservadas ao uso pessoal do destinatário ou da 
sua família, não devendo a sua natureza ou quantidade traduzir qualquer preocupação de 
ordem comercial, e 
iii) sejam enviadas, sem qualquer espécie de pagamento, pelo expedidor ao destinatário; 

 
b) as mercadorias contidas nas bagagens pessoais dos viajantes, sempre que: 

i) apresentem caráter ocasional, e 
ii) respeitem exclusivamente a mercadorias reservadas ao uso pessoal dos viajantes ou das 
suas famílias ou que se destinem a ser oferecidas como presentes; a natureza e a quantidade 
dessas mercadorias não deve ser de molde a indicar que são importadas ou exportadas por 
razões comerciais;” 
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2.2. quer para mercadorias com caráter comercial, contidas na bagagem pessoal dos viajantes, 

desde que não excedam 1 000 EUR, em valor, ou 1 000 kg, em massa líquida, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 135.º do AD-CAU;  

 
Relativamente a este ponto importa esclarecer o seguinte: 
 

2.2.1. No CAU ou nos seus regulamentos de aplicação não existe a expressão ‘bagagem não 
acompanhada’ mas, apenas, a expressão “bagagem”, que é definida, no n.º 5 do artigo 1.º 
do AD-CAU, como “todas as mercadorias transportadas por qualquer meio no âmbito 
de uma viagem efetuada por uma pessoa singular.” 
Contudo, este conceito abrange a ‘bagagem não acompanhada’ desde que a mesma seja 
expedida como bagagem pelo viajante, mesmo que não o acompanhe durante a viagem.  
 
Caso as mercadorias não sejam expedidas como bagagem as mesmas não se inserem 
neste conceito, quer acompanhem ou não o viajante na sua viagem, sendo consideradas 
como carga. Assim sendo a introdução em livre prática destas mercadorias apenas poderá 
ser objeto de uma declaração aduaneira verbal de introdução em livre prática ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 135.º do AD-CAU, caso se cumpram os três critérios 
cumulativos previstos na alínea a) do n.º 21 do artigo 1.º do AD-CAU. 
 

2.2.2. As condições “desde que não excedam 1 000 EUR, em valor, ou 1 000 kg, em massa 
líquida” devem ser interpretadas como sendo conjuntivas, i.e., é necessário cumprir as 
duas condições para poder usufruir da possibilidade de apresentar uma declaração 
aduaneira verbal de introdução em livre prática.  
Em termos práticos, basta que um dos limiares seja ultrapassado, que não seja cumprida 
uma das condições para que a(s) mercadoria(s) não possa(m) ser declaradas através de 
uma declaração aduaneira verbal de introdução em livre prática. 

 
Exemplos: 

  
i. Relógios contidos na bagagem pessoal de um viajante com o valor de 5.000 € e com 

uma massa líquida de 100 Kg não podem ser sujeitos ao regime aduaneiro de livre 
prática através de uma declaração aduaneira verbal pois uma das condições não se 
verifica (não excedam 1 000 EUR, em valor); 

  
ii. Relógios contidos na bagagem pessoal de um viajante com o valor de 500 € e com 

uma massa líquida de 100 Kg podem ser sujeitos ao regime aduaneiro de livre 
prática através de uma declaração aduaneira verbal pois verificam-se ambas as 
condições (não excedam 1 000 EUR, em valor, ou 1 000 kg, em massa líquida); 

 
3. Deste modo, todas as mercadorias que não se enquadrem na noção de “mercadorias 

desprovidas de carácter comercial” constante no n.º 21 do artigo 1.º do AD-CAU, são 
consideradas mercadorias com caráter comercial, pelo que a utilização da declaração aduaneira 
verbal de introdução em livre prática só pode ser efetuada ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 
135.º do AD-CAU e desde que cumpridos os requisitos cumulativos aí previstos. 

 
4. Assim, as mercadorias transaccionadas através da internet (comércio electrónico) sendo mercadorias 

com carácter comercial, chegadas a território nacional com o intuito de serem introduzidas em livre 
prática, não sendo “bagagem pessoal de um viajante” não podem ser sujeitas ao regime de 
introdução em livre prática através de uma declaração verbal, devendo as mesmas ser objecto de 
uma declaração aduaneira efectuada com recurso à transmissão electrónica de dados, nos termos da 
alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 21/2013 de 15 de fevereiro, utilizando-se uma das 
modalidades de transmissão previstas no artigo 2.º do referido Decreto-Lei. 
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5. A declaração aduaneira efectuada com recurso à transmissão electrónica de dados, nos termos da 
alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 21/2013 de 15 de fevereiro, deverá ser apresentada no 
STADA – Importação – Declaração Eletrónica1. 

 
 
 Lisboa, 19 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

A Subdiretora-geral, 
 

 
 

(Ana Paula Caliço Raposo) 
 
 
 

                                                   
1 A pessoa que apresenta uma declaração aduaneira neste sistema informático tem de previamente 
credenciar-se no sítio da AT em Serviços Aduaneiros/ Credenciação. 


