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Assunto: VALIDAÇÃO DOS LIVRETES ATA EMITIDOS EM PORTUGAL 
 
Tendo em consideração que tem surgido dúvidas na validação dos livretes ATA pelos serviços 
aduaneiros, nomeadamente qual o serviço aduaneiro competente pelo preenchimento da casa H - 
“Certificação das Autoridades Aduaneiras de Saída” do rosto da capa do livrete ATA (cor verde), 
esclarece-se o seguinte:  
 
 O livrete ATA pode ser utilizado para uma ou várias operações, durante o período de validade de 

um ano. 
 
 O livrete ATA só é válido a partir do momento em que é preenchida a casa H – “Certificação das 

Autoridades Aduaneiras de Saída”, que figura no rosto da capa do livrete (cor verde), pelos 
serviços aduaneiros do Estado-membro emissor do respectivo livrete. 

 
 O livrete ATA pode ser utilizado para uma ou várias operações, durante o período de validade de 

um ano, independentemente do nº de operações de exportação/reimportação (folhas amarelas), 
importação/reexportação (folhas brancas) ou de trânsito (folhas azuis) que compõem o referido 
livrete ATA. 

 
 A casa H - “Certificação das Autoridades Aduaneiras de Saída” do rosto da capa do livrete ATA é 

preenchida uma só vez, normalmente, por ocasião da 1ª exportação de mercadorias abrangidas 
pela lista geral.  

 
 Esta casa H - “Certificação das Autoridades Aduaneiras de Saída” tem um campo b) a preencher 

pela estância aduaneira nacional a indicar se a mercadoria foi ou NÃO verificada nesse momento. 
 

 Quando um livrete ATA é utilizado como declaração de exportação, a estância aduaneira de 
exportação efectua, nos termos do nº 3 do artigo 339º do AE-CAU, as seguintes formalidades: 
a) Verifica os dados constantes das casas A a G da folha de exportação (cor amarela) 

relativamente às mercadorias ao abrigo do livrete 
b) Preenche, se for caso disso, a casa H da capa do livrete (cor verde); 
c) Preenche o talão e a casa H da folha de exportação (cor amarela); 
d) Identifica a estância aduaneira de exportação na casa H, alínea b), da folha de reimportação 

(cor amarela); 
e) Conserva a folha de exportação com vista ao apuramento posterior do regime. 
 

 A alínea b), do nº 3, do artigo 339º, do AE-CAU refere taxativamente “se for caso disso”, porque 
só é necessário preencher a casa H da capa do livrete ATA na 1ª utilização do livrete em causa, 
caso a mesma não tiver sido preenchida anteriormente. 
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 Isto significa que nada obriga que a casa H da capa do livrete seja obrigatoriamente preenchida 
no momento da 1ª utilização do livrete em causa, com efeito, a mesma casa PODE ser preenchida 
por uma qualquer estância aduaneira nacional, apenas para validar o livrete em causa.  

 
 Nos termos do nº 16 do artigo 1º do AD-CAU, entende-se por “estância de exportação”, a estância 

onde a declaração de exportação é entregue para as mercadorias que são retiradas do território 
aduaneiro da União (TAU). 

 
 Nos termos do artigo 221º do AE-CAU, são estâncias competentes para sujeitar as mercadorias 

ao regime de exportação:  
a) A estância da área de jurisdição do local onde o exportador se encontra estabelecido; 
b) A estância aduaneira responsável pelo local onde as mercadorias são embaladas ou 

carregadas para o transporte de exportação; 
c) Uma outra estância aduaneira do Estado-membro em causa, que seja competente, por razões 

administrativas, para a operação em questão. 
 

 No caso da estância aduaneira de exportação não coincidir com a estância aduaneira de saída do 
TAU, nos termos do nº 4 do artigo 339º do AD-CAU, a estância aduaneira de exportação efectua 
as formalidades referidas no nº 3, do mesmo artigo e acima referidas, mas não preenche a casa 
nº 7 do talão de exportação, que deve ser preenchida pela estância aduaneira de saída. 

 
 Nos termos do nº 2 do artigo 267º do CAU e do artigo 332º do AE-CAU, as mercadorias a exportar 

ao abrigo de um livrete ATA devem ser apresentadas na estância de saída do TAU, que 
procederá, se assim o entender à verificação das mesmas, confrontando com a informação 
mencionada na casa F a) – Declaração de exportação temporária, na casa 1 do talão de 
exportação preenchido pela estância de exportação e a lista geral das mercadorias do respectivo 
livrete ATA. 

 
 Nos termos da alínea h) nº 1, do artigo 245º do AD-CAU, as mercadorias transportadas ao abrigo 

de um livrete ATA estão dispensadas da obrigação de apresentação de uma declaração prévia de 
saída. 

 
 
Deste modo e para efeitos de validação de um livrete ATA, nos termos do despacho de 10.Mar.2017, 
da Senhora Subdirectora-Geral, Dra. Ana Paula Raposo, determina-se que a validação dos livretes 
ATA emitidos em Portugal pode ser efectuada através do preenchimento, da casa H - “Certificação 
das Autoridades Aduaneiras de Saída” do rosto da capa do livrete ATA: 

 
a. Por uma qualquer estância aduaneira nacional, no caso do titular do livrete apenas pretender 

validar o livrete ATA em causa, sem o movimentar, 
 
OU 

 
b. Pela estância de exportação aquando da 1ª operação de exportação efectuada ao abrigo do 

livrete ATA em causa, nos termos do artigo 339º do AD-CAU.  
 

 
 

A Subdiretora Geral 
 

 
 

( Ana Paula Raposo Caliço ) 


