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Estâncias Aduaneiras 
Operadores intervenientes nas operações de Pesagem ou na 
Introdução em livre prática, de bananas  
 
 

  

 
  

Assunto: PROCEDIMENTOS NA IMPORTAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA DE BANANAS FRESCAS.  
 

Considerando que a partir de 1 de maio de 2016, passou a ser aplicável o Regulamento (UE) 
952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro de 2013, que estabelece o Código 
Aduaneiro da União (CAU ou Código) e revoga o Código Aduaneiro Comunitário (CAC). 

Considerando também que as Disposições de Aplicação do Código Aduaneiro Comunitário foram 
revogadas naquela data pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/481 da Comissão, passando, 
simultaneamente, a ser aplicáveis em sua substituição os Regulamentos (UE) da Comissão n.ºs: 

 o Regulamento Delegado 2015/2446 da Comissão, de 28 de julho de 2015 (AD CAU), que 
complementa com regras pormenorizadas relativamente determinadas disposições previstas no 
CAU, 
 

 o Regulamento de Execução (UE) 2015/2447 da Comissão, de 24 de novembro de 2015 (AE 
CAU), que estabelece as regras de execução, relativamente a determinadas disposições do CAU, 

 
 o Regulamento Delegado (UE) 2016/341 da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 (ADMT CAU), 

que completa o CAU e altera o AD CAU, estabelecendo as medidas transitórias a adotar até que os 
competentes sistemas electrónicos se encontrem operacionais para o intercâmbio e armazenamento 
da informação. 

Torna-se necessário produzir instruções de acordo com este novo quadro legislativo, pelo que se 
estabelecem em anexo ao presente Ofício Circulado, os procedimentos de desalfandegamento a 
cumprir para a introdução em livre prática na União, de bananas frescas do código NC 0803 90 10 
que se encontrem sujeitas a direitos de importação. 

Considerando que a competência para a instrução do processo e para a decisão dos pedidos de 
Estatuto de pesador autorizado de bananas está cometida aos diretores das alfândegas, pelo despacho 
de 2006/05/29, da Sra. Subdiretora-geral, Dra. Ana Paula Caliço Raposo, que sancionou as instruções 
constantes da circular n.º 46/2006, série II, da ex-DGAIEC, que agora se revogam; 

Atendendo a que, enquanto não se proceder à delegação formal de competências, importa garantir a 
operacionalidade atualmente existente, a competência para a instrução do processo e para a decisão 
dos pedidos de Autorização de Estatuto de pesador autorizado de bananas continua a estar cometida 
nos directores das alfândegas.    

Por último, enquanto não forem disponibilizados: 

 na Internet, no site da AT (Autoridade Tributária e Aduaneira) – http://www.at.gov.pt o formulário que 
constitui o pedido, cujo modelo consta do anexos I às presentes instruções; 
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 no SGR, os formulários da autorização, 

devem os mesmos ser utilizados por reprodução. 

 

Lisboa, 13  de  abril   de 2017   

 

 

A Subdiretora-Geral 
 
 
 

 
 
 

( Ana Paula Caliço raposo ) 
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IMPORTAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA DE 
BANANAS FRESCAS 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

As presentes instruções respeitam às regras e procedimentos aduaneiros a observar para a Introdução 
em livre prática na União, de bananas frescas do código NC 0803 90 10, cujo desalfandegamento se 
encontre sujeito ao pagamento de direitos de importação (adiante identificadas como “bananas”), bem 
como às regras a observar quanto ao pedido e decisão /autorização do estatuto de pesador autorizado.  

1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regulamento (UE) 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (CAU ou Código) 

Quanto às Decisões - Artigos 22.º, 23.º, 27.º, 28.º,  44.º e 45.º 

Quanto a critérios para concessão – Artigo 39.º alínea a),  

Quanto à declaração aduaneira, documentos de suporte, garantia e autorização saída da 
mercadoria - Artigos 162.º, 163.º, 166.º, 167.º e 195.º  

Quanto aos meios para intercâmbio e armazenamento de informações e requisitos comuns de 
dados – Artigos 6.º n.ºs 2 e 3 e 278.º  

 

Regulamento Delegado 2015/2446 da Comissão, de 28 de julho de 2015 (Ato Delegado ou AD 
CAU),  

Quanto às Decisões - Artigos 8.º a 18.º  

Quanto à concessão da Autorização – Artigos 155.º e 156.º  

Quanto aos meios de comunicação dos certificados de pesagem de bananas – Artigo 157.º e Anexo 
A (títulos I e XVI) e Anexo 61-01  

Quanto à reavaliação de Autorização – Artigos 250.º, 251.º e 254.º  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2447 da Comissão, de 24 de novembro de 2015 (Ato de 
Execução ou AE CAU) 

Quanto às Decisões - Artigos 12.º a 15.º e 24.º   

Quanto aos documentos de suporte (Certificados de Pesagem) - Artigo 251.º e Anexo 61-02 

Quanto à reavaliação de Autorização – Artigo 345.º  

Quanto às informações e requisitos comuns de dados – Artigo 2.º e Anexo A (títulos I e XVI),  

Quanto ao controlo de pesagem – Artigo 252.º  e Anexo 61-03 
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2. DEFINIÇÕES  

 Contabilidade principal para fins aduaneiros 1, referida no artigo 22.º, n.º 1, terceiro parágrafo, do 
Código,  consiste nas contas que devem ser consideradas pelas autoridades aduaneiras como principais 
para fins aduaneiros, permitindo às autoridades aduaneiras fiscalizar e acompanhar todas as atividades 
que sejam abrangidas pela autorização em causa. Os dados comerciais, fiscais ou outros dados 
contabilísticos do requerente podem ser aceites como contabilidade principal para fins aduaneiros, caso 
facilitem os controlos de auditoria. 

Estância de decisão - A autoridade aduaneira competente para apresentação de pedido, apreciação e 
emissão de Autorização de Pesador Autorizado de Bananas é a do local onde é mantida ou 
disponibilizada a contabilidade principal para fins aduaneiros do requerente e onde deve ser realizada 
pelo menos parte das actividades a abranger pela decisão (artigo 22.º n.º 1, 3º parágrafo do CAU). 

Estância de controlo dos certificados de pesagem - A autoridade aduaneira competente para 
controlo dos certificados de pesagem, previstas na Autorização como locais autorizados para tal 
(interpretação cruzada do 251.º AE CAU com cardinalidade prevista (9999X) para campo 4/08 do titulo 
do Anexo A do AE CAU). 

Local de Descarga 2, qualquer local onde uma remessa de bananas frescas possa ser descarregada ou 
encaminhada ao abrigo de um regime aduaneiro ou, no caso do tráfego em contentores, o local onde o 
contentor é descarregado do navio, aeronave, ou outro meio de transporte principal, quer onde é 
esvaziado. 

Peso líquido das bananas frescas 3, o peso das próprias bananas, sem qualquer embalagem ou 
materiais de embalagem; 

 Remessa de bananas frescas 4, a remessa constituída pela quantidade total das bananas frescas 
expedidas por um mesmo exportador, num mesmo meio de transporte, para um ou mais destinatários; 

 

  

                                                   
1 Vide AD CAU - Anexo A Título I Capítulo 2 – Notas relativas aos requisitos em matéria de dados, Grupo 4 , campo 4/3.  
2 Vide AE CAU - Anexo 61- 03. 
3 Vide AE CAU - Anexo 61- 03  
4 Vide AE CAU - Anexo 61- 03  
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CAPÍTULO II - PESADOR AUTORIZADO DE BANANAS FRESCAS 

Considerando que a importação de bananas está sujeita a pesagem obrigatório por operadores 
económicos autorizados para esse efeito, o art.º 155.º AD CAU, estabelece que as autoridades 
aduaneiras podem conceder uma autorização, para a emissão de documentos de suporte para as 
declarações aduaneiras normalizadas que certifiquem a pesagem de bananas («certificado de pesagem 
de bananas»), denominada de Autorização do estatuto de pesador autorizado de bananas (AWB)5, se o 
requerente de tal autorização preencher determinadas condições, as quais são identificadas nos pontos 
seguintes. 

SECÇÃO 1. PEDIDO 

Para beneficiar do Estatuto de Pesador Autorizado é necessário a apresentação na alfândega 
competente para a decisão (vide Secção 2, ponto 1.1 do presente Capítulo), de um pedido por escrito, 
por parte do interessado. 

1.1 Formulário 

Os pedidos serão formulados nos modelos constantes do anexo I às presentes instruções, respeitando 
as regras de preenchimento constantes deste anexo, devendo ser junta a documentação enunciada no 
ponto seguinte. Os formulários em causa, bem com as regras a observar no seu preenchimento 
encontram-se disponibilizados no portal aduaneiro.  

Aquando da receção do pedido a alfândega deve numerá-lo e datá-lo. Esta numeração deve ser anual e 
sequencial, sendo inscrita no canto superior direito do formulário, no local reservado para o efeito. 

1.2. Condições de aceitação do pedido  

Considerando o estabelecido no artigo 11.º do AD-CAU e no seu Anexo A quanto ao dado 2/4 - 
Documentos juntos - os pedidos em causa devem ser aceites quando reunidas as seguintes condições: 

a) Apresentado na alfândega competente para a tomada de decisão  
b) O requerente indicou no formulário o seu número EORI; 

 
c) O requerente está estabelecido no território aduaneiro da União (TAU); 

 
d) Não diga respeito a uma decisão com o mesmo objetivo que tenha sido anulada ou revogada há 

menos de um ano, em virtude de o requerente não ter cumprido uma obrigação imposta por força 
daquela decisão. 

 
e) No caso de a anulação da autorização ter sido efetuada em conformidade com o n.º 1 do artigo 27.º 

do CAU, isto é, ter sido anulada em virtude da decisão ter sido tomada com base em informações 
incorretas ou incompletas, deficiências conhecidas ou que deveriam ser conhecidas pelo seu titular e 
a decisão teria sido diferente caso as informações tivessem corretas ou completas, o prazo é de 3 
anos. 

                                                   
5 Prevista no AD CAU (Anexo A, Titulo I, coluna 7e)  
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f) O formulário encontra-se correctamente preenchido e acompanha-o toda a documentação 

necessária para a sua avaliação, que abaixo se explicita. 
 

i. fotocópia simples do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão do requerente. No caso de se 
tratar de uma pessoa coletiva, esta cópia respeita ao(s) documentos de identificação da(s) 
pessoa(s) que obriga(m) legalmente a empresa que assina(m) o pedido de autorização. 
 

ii. Se o pedido for apresentado por um representante: 

a. Fotocópia simples da procuração ao abrigo da qual são concedidos poderes ao 
representante para apresentar o pedido em apreço; 
 

b. Fotocópia simples do bilhete de identidade ou cartão de cidadão da(s) pessoa(s) que, 
nos termos dos respetivos estatutos, tem poderes para obrigar o requerente perante 
terceiros. 
 

iii. fotocópia simples da certidão do registo comercial atualizada, nomeadamente, no que respeita 
à(s) pessoa(s) que obriga(m) legalmente a empresa, à denominação e ao capital social, no caso 
de tratar-se de uma empresa e no campo pertinente do pedido não constar a indicação do 
código de acesso à certidão permanente no respetivo sítio da Internet 6;  
 

iv. fotocópia simples da declaração emitida pela Segurança Social, comprovativa de que se 
encontram regularizadas as respetivas contribuições, no caso de tratar-se de uma empresa e no 
campo pertinente do pedido não constar a indicação de consentimento para consulta da situação 
contributiva pelo titular dos dados, no respetivo sítio da Internet 7;  
 

v. fotocópia simples da certidão do registo criminal das seguintes entidades:  

a. requerente;  

b. pessoa(s) responsável(eis) pelo Requerente ou que controlem a sua gestão, 
nomeadamente, gerentes ou membros do conselho de administração, se aplicável;  

c. funcionário do Requerente responsável pelos assuntos aduaneiros, nomeadamente, 
director do departamento aduaneiro ou do departamento que lida com as matérias 
aduaneiras.  

vi. Documentação identificativa do(s) instrumento(s) de pesagem que se propõe utilizar 
complementada com o comprovativo da aferição de conformidade emitida pelas autoridades 
competentes nos termos da legislação aplicável 8.  

Relativamente a esta certificação, alerta-se que anualmente deverá ser feita prova da 
reavaliação da conformidade do instrumento de pesagem, a entregar na estância aduaneira de 
decisão com conhecimento à (s) estâncias de controlo de certificados de pesagem.  

                                                   
6 Portaria n.º 1416-A/2006. de 19 de Dezembro 
 
7 Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril 
 
8 Decreto Lei 291/90, de 20 de Setembro (que estabelece o regime de controlo metrológico de métodos e instrumentos de 
medição), Portaria 962/90, de 9 de outubro (relativa ao Regulamento Geral de Controlo Metrológico) e Portaria 1322/95, de 8 de 
novembro, (relativa ao Regulamento de Controlo Metrológico dos Instrumentos de Pesagem de Funcionamento não automático) 
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vii. Modelo de notificação prévia da intenção de proceder à pesagem de uma remessa de bananas 
para efeitos da emissão do respectivo certificado de pesagem, na qual devem constar as 
informações relativas a cada remessa, nomeadamente o tipo de embalagem, origem, data e 
local de pesagem, bem como, a modalidade de comunicação proposta (ex.º e-mail, 
requerimento, outros);  
 

viii. Modelo de mapa(s) de registo de importação de bananas que se propõe utilizar, de 
preenchimento anual, o qual deve permitir aferir a qualquer momento os registos dos certificados 
de pesagem emitidos por remessa e na globalidade das pesagens efectuadas em cada ano.  
 
Estes registos devem ser efectuados em suporte informático e permitir uma fácil e clara ligação 
com os registos comerciais e contabilísticos do Titular da Autorização. 
 

Não será necessária a apresentação da documentação supra referida nas alíneas i. a v.: 
 
 se o requerente possuir o estatuto de AEO, 

 
 se, há menos de 6 meses, tiver sido apresentada noutros pedidos efetuados junto da mesma 

alfândega, desde que no campo pertinente do pedido conste a identificação inequívoca do processo 
correspondente e o operador informe que sua validade e aplicabilidade no novo pedido.   

 
1.3 Prazo de aceitação do pedido e comunicação ao requerente 

Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º do CAU, a administração deve sem demora e no prazo máximo de 30 
dias 9 a contar da data de receção do pedido verificar se estão reunidas todas as condições para a sua 
aceitação.  

Na sequência desta análise e caso o pedido reúna as condições necessárias, deve o mesmo ser aceite e 
ser comunicado ao requerente esta aceitação.  

Caso o pedido não reúna as condições necessárias para ser aceite, no prazo referido no parágrafo 
anterior deverá ser solicitado ao requerente que apresente as informações/documentos pertinentes, 
dando-se para o efeito um prazo razoável que não pode ser superior a 30 dias. (1.º § do n.º 2 do artigo 
12.º do AE-CAU) 

Se o requerente não apresentar as informações/documentos no prazo estabelecido o pedido não é 
aceite, devendo o requerente ser notificado dessa não aceitação (2.º § do n.º 2 do artigo 12.º do AE-
CAU). 

Na ausência de qualquer comunicação ao requerente no prazo de 30 dias após a receção do pedido, o 
mesmo é considerado como aceite à data da sua receção (n.º 3 do artigo 12.º do AE-CAU). 

                                                   

9 Os prazos são contados de forma contínua, nos termos definidos no Regulamento (CEE, EURATOM) n.º 1182/71 do Conselho, 
de 3 de  junho de 1971, relativo à determinação das regras aplicáveis aos prazos, às datas e aos termos 9, conforme previsto no 
art.º 55.º do CAU. 
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Ora, é a partir da data da aceitação do pedido que começa a correr o prazo para a tomada de decisão, 
pelo que as alfândegas devem notificar sempre o requerente da aceitação ou não do pedido. 

Quando forem solicitadas informações/documentos, a data de aceitação do pedido é a data em que o 
último elemento de informação for fornecido (n.º 3 do artigo 12.º do AE-CAU). 

Quando não forem solicitadas informações/documentos no prazo de 30 dias referido no primeiro 
parágrafo, considera-se que o pedido está aceite desde o momento da sua receção, mesmo que a 
notificação da aceitação ao requerente seja feita após esse prazo de 30 dias. 

SECÇÃO 2. DECISÃO/AUTORIZAÇÃO  

1.1 Autoridade competente para a decisão      

A competência para a instrução do processo e para a decisão dos pedidos de Estatuto de pesador 
autorizado de bananas está cometida aos diretores das alfândegas, pelo despacho de 2006/05/29, da 
Sra. Subdiretora-geral, Dra. Ana Paula Caliço Raposo, que sancionou as instruções constantes da 
circular n.º 46/2006, série II, da ex-DGAIEC, que agora se revogam. 
 
Para garantir a operacionalidade atualmente existente, enquanto não se proceder à delegação formal de 
competências, a instrução do processo e a decisão dos pedidos de Autorização de Estatuto de pesador 
autorizado de bananas continua a estar cometida aos directores das alfândegas.  
 

De acordo com o estabelecido no 3.º § do n.º 1 do artigo 22.º do CAU, a alfândega competente para a 
tomada de decisão é aquela com competência sob o local onde é mantida ou disponibilizada a 
contabilidade principal para fins aduaneiros do requerente e onde deve ser realizada pelo menos parte 
das atividades a abranger pela decisão. 

Quando não for possível determinar a alfândega competente nos termos do parágrafo anterior, então 
será a alfândega em cuja área de jurisdição se situa o local onde o requerente mantém ou disponibiliza 
registos e documentação que possibilitem à autoridade aduaneira tomar uma decisão, ou seja a 
contabilidade principal para fins aduaneiros (artigo 12.º do AD-CAU). 

Tendo em conta o acima referido, nacionalmente considera-se contabilidade principal para fins 
aduaneiros do requerente, a contabilidade que este detém enquanto comerciante e sujeito passivo de 
IRC/IRS e de IVA. Assim, para verificar onde a mesma é mantida ou disponibilizada deve ser consultado 
o Sistema de Gestão e Registo de Contribuintes (SGRC).  

Deste modo, a alfândega com competência decisória sobre os pedidos em apreço, será sempre a 
alfândega com competência sobre o local onde é mantida ou disponibilizada a contabilidade 
principal para fins aduaneiros, independentemente da validade geográfica que seja requerida 
para a autorização.10  

                                                   
10 Relembra-se que, a validade geográfica requerida para a autorização, pode abarcar mais do que um local de pesagem situados 
na área de jurisdição de diferentes estâncias aduaneiras, as quais podem pertencer a um só ou a diferentes estados-membros da 
UE. 
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1.2 Prazo para decisão  

Em conformidade com art.º 156.º AD CAU, a decisão sobre o pedido de autorização em referência deve 
ser tomada sem demora e, o mais tardar, 30 dias a contar da data da aceitação do respectivo pedido.  

Nos termos do 2.º § do n.º 3 do artigo 22.º do CAU e do artigo 13.º do AD-CAU, este prazo pode ser 
prorrogado: 

 A pedido do requerente. O prazo de prorrogação é aquele que o requerente solicitar. 
 

 Por necessidade da administração aduaneira: 
 

 por um período não superior a 30 dias, quando as alfândegas prevejam que não irão conseguir 
decidir no prazo legal. Este facto deve ser comunicado ao requerente (antes do fim do prazo 
legalmente estabelecido) indicando qual o período adicional de tempo que necessitam para 
tomar a decisão; 
 

 quando for considerada necessária informação complementar para a tomada de decisão e tal for 
solicitado ao requerente. O prazo de tomada de decisão considera-se prorrogado pelo prazo que 
foi concedido ao requerente para prestar essa informação complementar. Este prazo não poderá 
ser superior a 30 dias; 
 

 caso seja necessário a consulta a outra(s) alfândega(s) e esta(s) solicitarem a prorrogação do 
prazo de resposta à consulta. O prazo de tomada de decisão considera-se prorrogado pelo 
prazo adicional que é concedido à(s) alfândega(s) consultada(s) para responder à consulta, 
informando-se o requerente dessa prorrogação; 
 

 no caso de ser efetuada uma audição prévia, o prazo de tomada de decisão considera-se 
prorrogado pelo prazo de 30 dias que foi concedido ao requerente para se pronunciar sobre a 
intenção de indeferimento do seu pedido; 
 

 o prazo pode ser prorrogado quando haja suspeitas da existência de infrações à legislação 
aduaneira e sejam realizadas investigações em conformidade. O requerente deve ser informado 
desta situação, salvo se tal poder prejudicar as investigações. O prazo será fixado em 
conformidade com as necessidades, contudo, não poderá exceder 9 meses. 
 

1.3 Consulta entre outros serviços  

Sempre que o pedido envolva locais de pesagem situados em áreas de jurisdição distintas, quer seja em 
Portugal quer seja noutro estado-membro da UE, a estância de decisão deverá proceder à respetiva 
consulta prévia dessas estâncias (denominadas de estâncias de controlo dos certificados de pesagem) 
tendo em vista aferir qualquer impedimento para o efeito. 

Esta consulta deverá ser efetuada dentro dos 30 dias da tomada de decisão, sendo o prazo de resposta 
estabelecido pela alfândega que efetua a consulta, em conformidade com as diligências que estiverem 
em causa e sem comprometer o prazo da decisão que terá de tomar. 
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A consulta deve respeitar nomeadamente: 

 Às condições dos locais de apresentação e de pesagem; 
 À possibilidade de assegurar a fiscalização e o controlo das operações sem ser necessário criar um 

dispositivo administrativo desproporcionado em relação às necessidades das pessoas em causa; 
 

 À aprovação da proposta para notificação prévia (modelo, conteúdo, prazo e forma de comunicação) 
 

 Outros procedimentos, que considerem necessários à prossecução e eficácia do controlo. 

Sempre que no âmbito da respectiva apreciação, uma estância que tenha sido consultada, conclua que: 

 o requerente não satisfaz alguma condição que se mostre exigível para ser tomada uma decisão 
favorável, deverá comunicá-lo à estância de decisão, fundamentando e documentando essa 
apreciação. 

 não conseguirá responder no prazo que lhe foi estabelecido, deverá pedir a prorrogação do prazo 
que lhes foi concedido. O prazo para a tomada de decisão previsto no art.º 22.º, n.º 3 do CAU deve 
ser prorrogado até essa data (art.º 13.º n.º 1 do AD CAU). 

A ausência de resposta à consulta nos prazos estabelecidos, terá como consequência que sejam 
considerados cumpridos as condições e os critérios que levaram à realização da consulta. 

1.4 Condições    

1.4.1 Por parte do requerente    

Em conformidade com o artigo 155.º do AD-CAU, as autoridades aduaneiras concedem uma autorização 
para emissão de documentos de suporte para as declarações aduaneiras normalizadas que certifiquem 
a pesagem de bananas frescas do código NC 0803 90 10 sujeitas a direitos de importação (certificados 
de pesagem de bananas), se o requerente de tal autorização preencher as seguintes condições: 

a) Cumprir os critérios previstos no artigo 39.º alínea a), do Código, ou seja, verificar-se a ausência 
de infrações graves ou recidivas à legislação aduaneira e às regras de tributação, incluindo a 
inexistência de registo de infrações penais graves relacionadas com a atividade económica do 
requerente. 

De acordo com o art.º 24.º do AE CAU, o critério é considerado cumprido: 
 
Se o requerente for uma pessoa singular, se ao longo dos últimos três anos, o requerente e, se for 
caso disso, o funcionário responsável pelas questões aduaneiras do requerente não tiverem cometido 
quaisquer infracções. 
 
No caso das pessoas coletivas ou equiparadas, quando nos últimos três anos: 
 O requerente, 
 A pessoa responsável pelo requerente ou que exerça controlo sobre a sua gestão, e 
 O funcionário responsável pelas questões aduaneiras do requerente 
não tiverem cometido quaisquer infrações graves ou recidivas à legislação aduaneira e às regras de 
tributação e não houver registo de infrações penais graves relacionadas com a sua atividade 
económica. 
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Contudo, se a alfândega competente para tomar a decisão considerar que uma infração reveste-se de 
pouca importância em relação ao número ou à dimensão das operações conexas, e se não tiver 
dúvidas quanto à boa-fé do requerente pode relevá-la e considerar o critério cumprido. 
 
Quando o requerente estiver estabelecido há menos de três anos, a alfândega competente para tomar 
a decisão avalia o cumprimento do critério com base nos registos e informações disponíveis. 
 

b) Estiver envolvido na importação, transporte, armazenamento ou manipulação de bananas 
frescas do código NC 0803 90 10 sujeitas a direitos de importação;  

c) Apresentar as condições necessárias para a correta condução da pesagem;  

d) Dispor de equipamento de pesagem apropriado  

e) Manter registos que permitem às autoridades aduaneiras efetuar os controlos necessários. 
Releva que, conforme já referido 11, considera-se que estes registos devem ser efectuados em suporte 
informático e permitir uma fácil e clara ligação com os respectivos registos comerciais e contabilísticos 
disponibilizados na contabilidade principal para fins aduaneiros 12. 

O processo de aferição e o seu resultado deve ser devidamente documentado. 

Neste contexto, deve ter-se em consideração que quando o(a) interessado(a) for detentor do 
estatuto AEO, a aferição dos critérios comuns aos do estatuto em referência deve ser 
devidamente articulada com a Direção de Serviços de Anti Fraude Aduaneira, tendo em vista 
obter o parecer desta Direção quanto à manutenção dos critérios em causa por parte do OE que 
pretende o estatuto a que respeitam as presentes instruções.  

1.4.2 Por parte da administração    

As autorizações só devem ser concedidas se as estâncias aduaneiras em cuja área de jurisdição se 
situam os locais onde as operações de pesagem serão realizadas (denominadas de estâncias de 
controlo dos certificados de pesagem), puderem assegurar a fiscalização e o controlo destas operações, 
sem ser necessário criar um dispositivo administrativo desproporcionado em relação às necessidades 
das pessoas em causa. 

1.5 Direito de audição 

Em conformidade com o estabelecido no n.º 6 do artigo 22.º do CAU, em regra, qualquer decisão que 
vier a ser tomar que seja desfavorável ao requerente, implica a sua audição prévia, na qual deverá ser 
devidamente fundamentada a decisão negativa, através da (artigo 8.º da AE-CAU): 

 Indicação de uma referência aos documentos e informações que fundamentam a decisão; 
 Inclusão de uma referência ao direito de acesso aos documentos e informações acima referidos; 
 Indicação do prazo de resposta. 
 

                                                   
11 Vide ponto 1.2, alínea f),  viii. , da Secção 1. do presente Capítulo.  
12 Conforme definição vertida no ponto 2. do Capítulo I.    
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O prazo a fixar para efeitos de resposta por parte do requerente é de 30 dias, a contar da data em que é 
recebida ou se considera recebida a comunicação (n.º 1 do artigo 8.º do AD-CAU). Caso o requerente 
não exerça o seu direito, findo o prazo que lhe foi estabelecido a decisão deve ser-lhe notificada. 

1.6 Emissão da autorização 

No caso das decisões favoráveis deverá ser emitida a correspondente autorização 13. A autorização será 
emitida no formulário disponibilizado no Sistema de Geração Documental (SGD), cujo modelo e 
instruções de preenchimento constam do anexo II das presentes instruções. 

O número da autorização é único a nível nacional e deve ter a seguinte estrutura: 

 
 

 
 

Em que: 
 

PT – Código do país  
 
AWB – Autorização de Pesador Autorizado de Bananas  
 
XXX XXXX…. (alfanumérico até 29 carateres, contudo para efeito de Autorização 
apenas irão ser utilizados 7) – Número de referência atribuído à autorização. Os 
primeiros três carateres identificam a alfândega competente para a decisão e os 
restantes 4 o número sequencial propriamente dito).  
  

Enquanto não forem tratadas eletronicamente, e como forma de garantir que seja único e sequencial a 
nível nacional deve ser solicitado à Direção de Serviços de Regulação Aduaneira (DSRA),14 sendo para 
esse efeito remetida a autorização já devidamente preenchida.  

Na sequência da comunicação pela DSRA do n.º de autorização atribuído deverá a Autorização ser 
emitida pela estância de decisão, devendo: 

 O original da autorização, datado e assinado deve ser entregue ao requerente. 
 Deve ser enviada uma cópia à(s) estância(s) de controlo de certificado de pesagem  

1.7 Produção de efeitos 

Em conformidade com o n.º 4 do artigo 22.º do CAU, a decisão, em regra, produz efeitos a contar da 
data em que é recebida ou se considera que tenha sido recebida pelo requerente.  

                                                   
13 Codificação de documento TARIC C526, correspondente a AWB- Autorização do Estatuto de pesador autorizado de bananas 
(Regulamento Delegado (UE) 2015/2446, Anexo A, coluna 7e) 

14 Compete à DSRA comunicar à Comissão as Autorizações concedidas para emissão de certificados de pesagem de bananas, 
bem como as respectivas alterações que venham a ocorrer. 

 

PT AWB XXX XXXX 
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Contudo, nos termos do artigo 14.º do AD-CAU, a decisão, se for favorável, pode, a pedido do 
requerente, produzir efeitos numa data diferente, desde que essa data seja posterior à data a 
estabelecer de acordo com o parágrafo anterior.  

1.8 Validade 

No caso das decisões a que respeitam as presentes instruções, as mesmas tem validade ilimitada. 

1.9 Obrigações do Titular 

Em conformidade com os números 1 e 2 do artigo 23.º do CAU, os titulares: 

 Devem cumprir todas as obrigações decorrentes da autorização em causa, nomeadamente as que 
lhe são imputadas quer no âmbito da operacionalização dos procedimentos de pesagem da banana, 
quer dos registos de controlo da emissão dos certificados de pesagem e, quando for o caso, da 
consequente declaração aduaneira para desalfandegamento (abordados nos pontos 1. e 2. das 
Secções 1. e 2. do Capítulo III das presentes instruções); 
 

 Estão obrigados a comunicar, sem demora, qualquer facto que ocorra que seja suscetível de 
comprometer as operações de pesagem ou influenciar a manutenção da autorização ou o seu 
conteúdo. 

1.10 Gestão das autorizações  

Nos termos do artigo 23.º do CAU, as autorizações concedidas devem ser monitorizadas e podem ser: 
 Reavaliadas; 

 Suspensas; 
 Anuladas; 
 Revogadas; 
 Alteradas. 

 
Sempre que seja efetuada uma reavaliação, suspensão, anulação, revogação ou alteração, a alfândega 
responsável pela tomada de decisão deve comunicar o facto às estâncias de controlo dos certificados de 
pesagem. 

1.10.1. Monitorização  

A monitorização de uma autorização deve ser entendida como uma ação permanente de “verificação” da 
correta utilização da autorização, nomeadamente do cumprimento das respetivas condições.  

Consequentemente é uma ação que deve ser desenvolvida quer pela alfândega que concedeu a 
autorização, quer pelas estâncias aduaneiras onde a autorização é válida. 

Assim, as alfândegas que concederem as autorizações a que respeitam as presentes instruções, bem 
como as estâncias envolvidas devem monitorizar as condições e os critérios que devem estar, 
permanentemente, preenchidos pelo seu titular, bem como o cumprimento das suas obrigações. 

No caso de uma autorização ser concedida a uma pessoa estabelecida há menos de 3 anos, deverá ser 
efetuada uma monitorização constante durante o primeiro ano após a sua emissão. 
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Contudo, a consolidação das ações de monitorização compete à alfândega que emitiu a autorização. 
Para este efeito, deve, nomeadamente, tendo em conta o tipo de autorização: 

 Solicitar/tratar a informação respeitante à monitorização efetuada pelas restantes estâncias 
aduaneiras envolvidas quanto: 
 

o à regularidade e conformidade das operações; 
o a correcção e eficácia dos respectivos registos para efeitos aduaneiros  
o à manutenção das condições que devem respeitar os equipamentos e locais 

autorizados; 
 Efetuar o mesmo tipo de ações relativamente às operações por si controladas; 

 
 Verificar a situação fiscal e contributiva. 

 
1.10.2 Reavaliação 

Em conformidade com o artigo 15.º do AD-CAU devem ser efetuadas reavaliações das autorizações 
concedidas, sempre que seja considerado necessário: 

1. Em resultado da sua monitorização; 
2. Na sequência de informações prestadas pelo titular ou por outras autoridades; 

e ainda 

3. Por força de alterações da legislação aplicável na União. 
 

Os resultados da reavaliação devem ser comunicados ao titular.  

1.10.3 Suspensão 

A suspensão encontra-se regulada nos artigos 16.º, 17.º e 18.º do AD-CAU. Assim, uma autorização 
deve ser suspensa, em vez de ser anulada, revogada ou alterada, se: 

1. Existirem motivos suficientes para anular, revogar ou alterar a decisão, mas ainda não se 
dispuser de todos os elementos necessários para decidir sobre a anulação, revogação ou 
alteração; 

 
2. Não foram respeitadas as condições relativas à decisão ou porque o titular da decisão não 

cumpre as obrigações impostas pela decisão e for adequado conceder tempo para que sejam 
tomadas as medidas necessárias para garantir a satisfação das condições ou o cumprimento 
das obrigações; 
 

3. O titular solicitar a suspensão por se encontrar temporariamente impossibilitado de satisfazer as 
condições estabelecidas para a decisão ou cumprir as obrigações impostas por essa decisão. 

Nos casos referidos em 2 e 3, o titular da decisão deve notificar a alfândega que emitiu a autorização das 
medidas que vai levar a cabo para assegurar a satisfação das condições ou o cumprimento das 
obrigações, bem como do período de tempo de que necessita para tomar as referidas medidas. 

 



 

 

 Direção de Serviços de Regulação Aduaneira 
 Divisão de Circulação de Mercadorias 
 

OfCir/15581/20172017 19 / 31 
 

1.10.3.1. Período de suspensão 

Os períodos de suspensão a considerar são os seguintes: 

 No caso referido em 1 do ponto anterior, a autorização deve ser suspensa pelo período considerado 
necessário para determinar se as condições de anulação, revogação ou alteração estão 
preenchidas, o qual não poderá ultrapassar 30 dias; 
 
Contudo, se as condições estiverem relacionadas com os critérios impostos pelo artigo 39.º, alínea 
a) do CAU, a suspensão é efetuada durante o tempo considerado necessário para efeitos de 
determinar se uma infração grave ou infrações repetidas foram cometidas por uma das seguintes 
pessoas: 
 
a) O titular da decisão 

 
b) A pessoa responsável pela empresa titular da autorização em causa ou que controla a sua 

gestão 
 

c) A pessoa responsável pelos assuntos aduaneiros da empresa que é titular da decisão. 
 

 Nos casos referidos em 2 e 3 do mesmo ponto, o período de suspensão, a determinar pela 
alfândega, deve corresponder ao tempo comunicado pelo titular da autorização, podendo este ser 
prorrogado a pedido do titular.  
 
Por sua vez, este prazo pode também ser prorrogado pelo tempo considerado necessário pela 
alfândega para verificar se as medidas tomadas asseguram a satisfação das condições ou o 
cumprimento das obrigações, não podendo, contudo, esta prorrogação exceder 30 dias. 
 

Em qualquer das três situações se a intenção da administração aduaneira for de anular, revogar ou 
alterar a autorização, o período de suspensão deve ser prorrogado, se for caso disso, até que a decisão 
de anulação, revogação ou alteração produza efeitos. 

1.10.3.2. Fim da suspensão 

A suspensão termina quando expirar o respetivo período, salvo se, antes de expirar esse período a 
suspensão: 

 For levantada por não haver motivo para a sua anulação, revogação ou anulação, terminando na 
data em que foi levantada; 
 

 For levantada em virtude de o titular ter adotado a contento as medidas consideradas necessárias 
para garantir a satisfação das condições estabelecidas ou o cumprimento das obrigações impostas 
pela autorização, terminando na data em que foi levantada; 

 
 Tiver sido anulada, revogada ou alterada, terminando na data de adoção destes atos. 

O titular deve ser informado do termo da suspensão. 
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1.10.4. Anulação 

Em conformidade com o artigo 27.º do CAU, uma autorização deve ser anulada se se verificaram em 
simultâneo as seguintes condições: 

 Ter sido concedida com base em informações incorretas ou incompletas; 
 

 O titular tinha ou deveria razoavelmente ter tido conhecimento de que as informações eram 
incorretas ou incompletas;  

 
 A decisão teria sido diferente se as informações fossem corretas e completas. 

A anulação deve ser comunicada ao titular da autorização e produz efeitos, em regra, a contar da data 
em que a decisão inicial tiver produzido efeitos. 

1.10.5. Revogação ou Alteração 

Em conformidade com o artigo 28.º do CAU uma autorização é revogada ou alterada, quando: 

a) Não estiverem ou deixarem de estar reunidas uma ou mais das condições previstas para a tomada 
dessas decisões;  

b) O titular da decisão tiver apresentado um pedido nesse sentido. 

c) em conformidade com o artigo 15.º do AE-CAU, quando tiver sido suspensa, em virtude de: 

 ter sido concedido ao seu titular, tempo para tomar as medidas necessárias para garantir a 
satisfação das condições ou o cumprimento das obrigações, 

 
ou  
 
 o titular ter solicitado a suspensão, por se encontrar temporariamente impossibilitado de satisfazer as 

condições estabelecidas para a decisão ou cumprir as obrigações impostas por essa decisão, e as 
medidas necessárias para cumprir as condições estabelecidas para a autorização ou para cumprir as 
obrigações impostas ao abrigo da referida autorização, não foram adotadas no prazo estabelecido.  

A revogação ou alteração da decisão devem ser comunicadas ao titular da autorização e produzem 
efeitos a contar da data em que a comunicação é recebida ou se considera que tenha sido recebida pelo 
requerente.  

Todavia, em casos excecionais em que os legítimos interesses do titular o justifiquem, pode ser diferida 
pelo período de um ano, no máximo, a data a partir da qual essa revogação ou alteração produz efeitos. 
Esta data deve ser indicada na decisão de revogação ou alteração. 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS  
Descrevem-se neste Capítulo os procedimentos a observar pelos operadores económicos, no âmbito 
das operações de pesagem das bananas frescas do código NC 0803 90 10 e correspondente emissão 
de certificados, bem como na sua introdução em livre prática. 

SECÇÃO 1. PESAGEM 

1. ENQUADRAMENTO E METODOLOGIA DE PESAGEM DA REMESSA 

A introdução em livre prática na UE de uma remessa de bananas frescas provenientes de países 
terceiros, para os quais seja aplicável uma taxa de direitos de importação, encontra-se regulada pelos 
artigos n.ºs 163.º, 166.º e 195.º do CAU, artigo 155.º e Anexo 61-01 do AD CAU e artigos 251º e 252.º e 
Anexos 61-02 e 61-03 do AE CAU.  

Do respectivo cruzamento, ressaltam os seguintes requisitos: 

 A pesagem de bananas só pode ser efectuada por operador económico que seja detentor de uma 
Autorização para emissão de certificados de pesagem de bananas, a qual é obtida em acordo com o 
explicitado no Capítulo II das presentes instruções. 
 

 O pesador autorizado só pode exercer a sua actividade na área de jurisdição das estâncias de 
controlo dos certificados de pesagem 15 previstas na Autorização.  

 
 O peso líquido 16 de cada remessa 17 de bananas frescas, pode ser determinado pelos operadores 

económicos em qualquer local de descarga 18, desde que este esteja previsto na Autorização.  
 

 É obrigatória a notificação prévia à estância de controlo dos certificados de pesagem, da intenção 
de proceder à pesagem de uma remessa de bananas frescas com o objetivo da emissão dos certificados 
de pesagem de bananas, precisando o tipo de embalagem, a origem, e a data e o local da pesagem.  

 
Essa comunicação deve ser formalizada através do modelo e meios de notificação prévia, que se 
encontrem aprovados para o efeito na Autorização. 
 

 A pesagem efectuada tem de respeitar o procedimento prescrito no Anexo 61-03 do AE CAU, que 
constitui o anexo III das presentes instruções. 

                                                   

15 Estância de controlo dos certificados  de pesagem - A autoridade aduaneira competente para controlo dos certificados de 
pesagem, prevista(s)  na Autorização como locais autorizados para  tal (interpretação cruzada do 251.º AE CAU com cardinalidade 
prevista - 9999X, para campo 4/08 do titulo do anexo A do AE CAU). 

16 Peso líquido das bananas frescas, o peso das próprias bananas, sem qualquer embalagem ou materiais de embalagem. 
 
17 Remessa de bananas frescas, a remessa constituída pela quantidade total das bananas frescas expedidas por um mesmo 
exportador, num mesmo meio de transporte, para um ou mais destinatários. 
 
18 Local de Descarga, qualquer local onde uma remessa de bananas frescas possa ser descarregada ou encaminhada ao abrigo 
de um regime aduaneiro ou, no caso do tráfego em contentores, o local onde o contentor é descarregado do navio, aeronave, ou 
outro meio de transporte principal, quer  onde é esvaziado. 
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 A respectiva pesagem, ocorrendo em respeito aos requisitos anteriores, poderá incidir sobre mercadoria 
que se encontra na situação de depósito temporário ou já declarada para um regime aduaneiro 19, 
situação em que, os respectivos resultados vertidos em certificados de pesagem podem ser válidos para 
os efeitos considerados convenientes na declaração de regime subsequente.   
 
Assim sendo, os certificados de pesagem de bananas emitidos por um pesador autorizado, relativos 
à pesagem de uma remessa que teve lugar numa estância de controlo dos certificados de pesagem 
prevista na Autorização, podem ser apresentados para efeito de livre prática (ILP/ILPC) numa 
estância aduaneira distinta e não necessariamente prevista na Autorização, desde que seja possível 
identificar a remessa de bananas como sendo a mesma a que se referem o certificado de pesagem e 
a declaração de introdução em livre prática que esteja a ser apresentada 20. 
 

2. EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE PESAGEM PARA UMA REMESSA  

Considerando que uma remessa é constituída pela quantidade total das bananas frescas expedidas por 
um mesmo exportador, num mesmo meio de transporte, para um ou mais destinatários, para cada meio 
de transporte devem ser emitidos certificados de pesagem para cada exportador, tantos quantos os 
necessários, consoante o tipo de embalagem e a origem. 
 
Imediatamente após a pesagem, o peso líquido, a origem, e o acondicionamento das bananas, bem 
como o momento da pesagem e o local de descarga, são inscritos no respectivo certificado. 

 
O certificado de pesagem deve conter a informação exigida no Anexo 61-01 do AD CAU, a qual é vertida no 
formulário constante no Anexo 61-02 do AE-CAU, o qual constitui o anexo IV das presentes instruções. 
 
De acordo com o artigo 157.º do AD CAU, os certificados de pesagem podem ser elaborados e apresentados 
por meios que não sejam técnicas de processamento electrónico de dados. 
 

A numeração dos certificados emitidos deve estar respeitar a seguinte estrutura: 

 

 
 

Em que:  
 

a) os primeiros 12 digitos identificam o nº de autorização e os restantes o nº do certificado 
de pesagem : 

PT – código de país 
AWB  – Autorização de Pesador Autorizado de Bananas  
XXX – Alfândega de decisão 

                                                   
19 Vide a título de exemplo, regime de entreposto aduaneiro ou de introdução em livre prática.  
  
20 Relembra-se que : 
 os direitos de importação que incidem sobre introdução em livre prática das bananas estão indexados ao peso líquido da 

mercadoria,  
 o regime de importação de banana, condiciona a aceitação da declaração aduaneira à apresentação dos certificados de 

controlo de pesagem da banana de cada remessa (os identificam os resultados obtidos na respectiva pesagem).  

PT AWB XXX  ZZZZ AAA BBBB CCC 
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ZZZZ– N.º Autorização 
 

b) E os restantes 10 dígitos identificam o nº certificado de pesagem emitido:  
       
AAA – Código de estância de controlo dos certificados de pesagem 
BBBB – ano 
CCC – n.º de certificado emitido, o qual deve ser sequencial dentro da autorização, 
independentemente da estância em que a pesagem foi efetuada   

 
Após emissão dos certificados de pesagem, o titular da autorização deve assegurar o respectivo registo 
no suporte informático aprovado para o devido efeito na Autorização, já referido na alínea e) do ponto 
1.4.1 da Secção 2. do Capítulo II das presentes instruções. 

3. CONTROLOS 

A presente Secção aborda os procedimentos a observar pelas autoridades aduaneiras para controlo 
do cumprimento do controlo das pesagens vertidas nos certificados de pesagem de bananas 
apresentados pelos operadores para desalfandegamento das bananas que se encontrem sujeitas a 
direitos de importação.  

3.1 Controlo de certificados de pesagem de bananas  

De acordo com o previsto no art.º 252.º do AE CAU, as estâncias aduaneiras controlam, pelo menos, 
5 % do número total de certificados de pesagem de bananas, que lhe sejam apresentados anualmente.  

O mesmo artigo, clarifica que esse controlo pode ser exercido incide sobre uma pesagem de amostras 
representativas, quer essa pesagem seja efectuada: 

 pelo operador económico autorizado a emitir esses certificados (em que a estância aduaneira 
assiste) 

ou 

 pela própria estância.   
 

Conclui-se então que a percentagem mínima de controlo de certificados de pesagem, a assegurar por 
cada estância de controlo dos certificados de pesagem, está indexada aos certificados que sobre os 
quais exercem o controlo e não às declarações aduaneiras que os mesmos venham a instruir.  
 
Releva aqui alertar para que, uma estância aduaneira só atua na qualidade de estância de controlo de 
certificados de pesagem, quando foi previamente notificada pelo operador autorizado, da intenção de 
proceder à pesagem de uma remessa de banana fresca para efeitos da emissão dos respectivos 
certificados de pesagem de banana. 
 
Daqui resulta que nas restantes situações, uma decisão de controlo de pesagem tomada por uma 
estância aduaneira não é contabilizável como controlo de certificados de pesagem, traduzindo-se numa 
operação de controlo aduaneiro no âmbito de apresentação da mercadoria (SDS) ou da declaração 
aduaneira (STADA IMP) ou outras.  
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Importa igualmente clarificar que, o controlo específico que seja decidido no âmbito do art.º 
supramencionado, não tem necessariamente de coincidir ou colidir, com os controlos aduaneiros 21, 
posto que se tratam de dois tipos de controlo, determinados em momentos distintos, em resultado de 
análises de risco paralelas e/ou complementares.  

Em conclusão, para observação e cumprimento das percentagens mínimas de controlo exigido 
para a importação de bananas frescas sujeitas a direitos de importação, são considerados válidos, 
os controlos específicos realizados pela estância de controlo dos certificados de pesagem, desde que 
realizados nos termos legalmente previstos, independentemente: 

 do estatuto/regime aduaneiro em que as bananas se encontrem quando é efectuada a respetiva 
pesagem   
 

 de resultarem de assistência pela estância à operação efectuada pelo pesador autorizado ou de 
pesagem efectuada pela própria estância, 

 
 do nível de controlo aduaneiro (SC, CD, CF) que em termos de triagem, venha  a ser determinado 

para as correspondentes declarações aduaneiras de importação 22. 

3.2 Metodologia a observar para controlo dos certificados de pesagem de bananas 

O cumprimento da percentagem mínima prevista acima referida, resulta do somatório dos controlos 
efectuados pela estância de controlo dos certificados de pesagem às operações de pesagem das 
remessas de bananas. 

Esse controlo, conforme já acima referido, pode ser feito através da: 

a) assistência à pesagem das bananas efectuada pelo operador económico autorizado.  
 

b) realização da pesagem das bananas, utilizando igualmente o procedimento definido no Capítulo II e 
anexo III das presentes instruções, em respeito aos pontos 1, 2 e 3 do Anexo 61-03 do AE CAU.  
 
A realização de controlo por parte das autoridades aduaneiras não isenta da apresentação do certificado 
de pesagem emitido pelo pesador autorizado, o qual deve ser confrontado com os resultados obtidos 
pelas autoridades aduaneiras que devem constar no relatório abaixo referido. Nestas situações, se a 
diferença encontrada entre as pesagens efectuadas pelo pesador autorizado e as autoridades 
aduaneiras: 
 
 não for superior a 1%, para mais ou para menos, pode ser aceite o peso líquido médio declarado nos 

certificados de pesagem.  
 

                                                   
21 Previstos no CAU (art.º 46.º, 48.º e 188.º) e no AE  CAU  (art.s 238.º a 247.º). 
22 A título de exemplo, poderá, uma declaração aduaneira que respeite a: 

 certificados de pesagem que foram ou não alvo de controlo específico da massa líquida das bananas,  ser triada para controlo 
aduaneiro (documental e/ou físico), 

 certificados de pesagem que foram ou não alvo de controlo específico da massa líquida das bananas ser tríada sem controlo 
aduaneiro (SC). 
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 ultrapassar 1%, deve a declaração de introdução em livre prática ser corrigida em conformidade. 
 

3.3 Relatório do controlo físico  

Sempre que a estância aduaneira proceda ao controlo da pesagem de bananas frescas, mesmo nos 
casos em que o controlo seja através da assistência à pesagem efectuada pelo pesador autorizado, 
deve ser elaborado no campo próprio da declaração aduaneira (“Registo do relatório do controlo” da 
respectiva adição) o correspondente relatório, o qual deve reflectir com clareza,a informação referente a: 

 a identificação dos funcionários intervenientes, 
 o local e data em que decorreu o controlo, 
 tempo de duração do controlo 
 as operações efectuadas para a pesagem,  
 indicação de n.º de unidades, origem e tipo de embalagem das bananas que foram alvo do controlo 

dentro da remessa em causa 
 os resultados apurados e correspondentes certificados de pesagem emitidos 
 qualquer outra informação julgada pertinente. 

 
3.4 Gestão de percentagens de controlo de certificados de pesagem  

Até que outras metodologias sejam implementadas em sede dos sistemas declarativos e de análise de 
risco, deverão as estâncias de controlo dos certificados de pesagem assegurar a vigilância do 
cumprimento das percentagens de controlo dos certificados de pesagem relativos a pesagem efectuada 
na sua área de jurisdição. 23 

Para o efeito, deve ser utilizada a Aplicação formato Excel, cujo layout e instruções de utilização constam 
no anexo V do presente O.C. 

A referida aplicação é uma nova versão da que é já utilizada pelas estâncias aduaneiras intervenientes 
no desalfandegamento de bananas frescas sujeitas a direitos de importação, desde 2006. 
 
As únicas alterações introduzidas constam: 
 
a) do campo “Navio”, que passa a “Nº de Declaração de Depósito Temporário” 
 
b) do campo “N.º DAU” que passou a “N.º Declaração para regime aduaneiro”, atendendo a que: 
 
 em regra, atualmente as declarações são electrónicas, não havendo lugar a DAU e,  

 
 a mercadoria sujeita à operação de pesagem poderá não ser logo declarada para Introdução em 

Livre Prática (ex. sujeição aos regimes de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro).  
 
Mantêm-se igualmente o procedimento de envio trimestral via e-mail à DSRA, dos ficheiros que reportam 
o movimento anual relativo ao controlo dos certificados de pesagem efectuado por cada estância 
aduaneira.   

                                                   
23 Independentemente de, ser ou não lá processada a declaração aduaneira para o regime de introdução em livre prática/consumo.  
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SECÇÃO 2 - DECLARAÇÃO ADUANEIRA PARA INTRODUÇÃO EM LIVRE 
PRÁTICA 

1. PROCEDIMENTOS NÃO ADUANEIROS 

As bananas importadas de países terceiros estão sujeitas aos controlos oficiais de conformidade 
previstos no Regulamento de Execução (UE) n.º 1333/2011, da Comissão, que fixa as normas de 
comercialização para as bananas, regras de controlo do respeito dessas normas de comercialização e 
requisitos em matéria de transmissão de informações no sector das bananas. 

A gestão dos controlos oficiais de conformidade dos géneros alimentícios de origem não animal (incluso 
os previstos para a importação de bananas), em Portugal é da competência da Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária e é executado pelas autoridades constantes no anexo VI das presentes 
instruções. 
 
De forma sumária, este controlo caracteriza-se pelas seguintes condições: 
 
 a notificação prévia das autoridades e respectiva certificação é feita no sistema TRACES - Sistema 

Informático Veterinário Integrado 24,  
 
 deverá ser efectuado aquando do primeiro desembarque na União e o mais tardar antes da 

introdução em livre prática 
 

 o controlo oficial é reportado através de Documento Comum de Entrada (DCE , conforme anexo VII 
das presentes instruções25), o qual tem de ser apresentado às autoridades aduaneiras devendo 
estas aferir a conformidade dos resultados obtidos com o regime aduaneiro pretendido 26.  

 
Para informação detalhada sobre os controlos oficiais aqui referidos, aconselha-se a consulta do Manual 
de Desalfandegamento de Mercadorias vs. Segurança da Cadeia Alimentar (DMSeCA), disponível para 
consulta no site da AT, no Portal Aduaneiro, Informações aduaneiras, Legislação, Manuais, Segurança 
da Cadeia Alimentar 27. 

                                                   
24 A forma de acesso e funcionalidades deste sistema encontram-se disponíveis no site da DGAV (www.dgav.pt) seleccionando 
Trânsito Internacional, Importação de Países Terceiros, Géneros Alimentícios de Origem não Animal) ou directamente em:  
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=12712887&generico=12712719&cboui=12712719  
 
25 Codificação de Documento TARIC – C678 

26 Importa ter presente que, conforme o tipo de validação que seja dada ao documento a forma de apresentação pode ser a 
seguinte: 

 caso seja validado manualmente, em original. Neste caso, poderá ser aceite uma primeira apresentação noutra forma (e-mail 
ou fax), desde que não comprometa a eficácia do desalfandegamento (cfr. circular nº 89/2007 II actualizada pela circular n.º 
29/2011, ambas da série II, da ex-DGAIEC  e  oficio circulado n.º 15248/2014 da  AT). 

 caso seja validado por meios electrónicos ou equivalente, o correspondente suporte físico do documento eletrónico, ou caso a 
evolução tecnológica assim o permita: 
 ser consultado no sistema onde esteja residente; 
 ser automaticamente validado pelos sistemas declarativos. 

 
27 http://www.dgaiec.min-financas.pt/dgaiec/Templates/DocList.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bB3027B0A-8EAE-
40C3-A8C6-
3B3D42368779%7d&NRORIGINALURL=%2fpt%2flegislacao_aduaneira%2fmanuais_doclib%2fdefault%2ehtm&NRCACHEHINT=
Guest# 
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2. PROCEDIMENTOS ADUANEIROS 

2.1 Declaração aduaneira 

A sujeição ao regime de introdução em livre prática na União de bananas frescas do código NC 0803 90 
10, sujeitas a direitos de importação pode, de acordo com o artigo 251.º do AE CAU conjugado com os 
artigos 162.º a 167.º do CAU, ocorrer através de declaração aduaneira normalizada ou simplificada, 
conforme abaixo se explicita:  

As declarações de introdução em livre prática são necessariamente instruídas com os certificados de 
pesagem de bananas 28 emitidos para cada remessa, por tipo de embalagem e origem, os quais devem 
estar na posse do declarante e à disposição das autoridades aduaneiras, no momento da entrega da 
declaração aduaneira normalizada de sujeição da mercadoria a regime de introdução em livre prática.   

Em derrogação, caso o(s) certificado(s) de pesagem da remessa em causa, não esteja(m) na posse do 
declarante e à disposição das autoridades aduaneiras no momento em que se pretende entregar a 
declaração aduaneira, o desalfandegamento da remessa só pode ser feito com recurso à declaração 
aduaneira simplificada 29.   

Nestes casos, a introdução em livre prática de remessas de bananas frescas pode ser feita com base 
numa declaração provisória do peso (a qual pode derivar do peso indicado no último certificado de 
pesagem de bananas emitido para o mesmo tipo e origem).  

Nesta situação, as bananas provenientes da remessa em causa, devem ser transportadas no seu estado 
inalterado, até ao local de pesagem autorizado que se encontre indicado na declaração simplificada, 
onde o peso e o valor corretos serão determinados. 
 
De acordo com a alínea b) do n.º 3 do art.º 251.º do AE CAU, o declarante é responsável pela 
apresentação do certificado de pesagem na estância na estância aduaneira de introdução em livre 
prática, no prazo de 10 dias de calendário a contar da data em que a declaração simplificada tiver sido 
aceite.  
Releva que de acordo com o disposto no artigo 195.º n.º 1, do Código, a autorização de saída da 
mercadoria está sempre condicionada ao pagamento dos direitos de importação ou à prestação de uma 
garantia para cobrir a divida aduaneira.  

No caso de ter havido lugar ao processamento de declaração simplificada, de acordo com o n.º 3 alínea 
c) do art.º 251.º do AE-CAU, a concessão da autorização de saída está condicionada à prestação de 
uma garantia para cobrir a divida aduaneira, em moldes idênticos à regra geral prevista no n.º 1 do artigo 
195.º do CAU, cujo montante será calculado com base no peso provisório indicado na declaração 
simplificada.  

 

                                                   
28 Codificação de documento TARIC – C046 
 
29 O processamento desta declaração simplificada deverá ocorrer ao abrigo de uma autorização casuística ou de uma Autorização 
global de declaração simplificada, desde que esta seja aplicável para este efeito (mercadoria e o prazo de regularização da 
complementar)    
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2.2 Aceitação e autorização de saída  

A aceitação da declaração aduaneira para introdução em livre prática/introdução em livre prática e 
consumo, está condicionada à inscrição no campo 44, dos códigos de documento ou de menção 
associados às condições a que se encontra sujeita a importação de bananas, nomeadamente:  

 C046: 
 
o com os correspondentes números dos certificados de pesagem apresentados, no caso das 

declarações aduaneiras normalizadas; 

ou 

o sem numero(s) e data, no caso das declarações simplificadas, sendo a informação em falta 
complementada em fase posterior (declaração complementar) 

 
 NOTP, associada ao número e respetiva data 30  

 
 C678: 

 
o com o correspondente número e data do Documento Comum de Entrada emitido, quando o 

mesmo reporte um resultado favorável 31. 

ou 

o sem número(s) e data,  quando o resultado do controlo ainda não foi emitido, sendo 
necessário que posteriormente em fase de rectificação/complementar sejam inscritos os 
respectivos dados 32 e data de finalização do controlo,   

 

A autorização de saída da mercadoria só poderá ser dada quando estiverem reunidas todas as 
condições necessárias à introdução em livre prática/livre prática e consumo da mercadoria, 
nomeadamente, quando o controlo oficial conclua pela sua conformidade para o regime aduaneiro 
declarado e se encontrarem pagos ou garantidos os montantes de direitos e demais imposições que se 
mostrem devidos.  

3. IRREGULARIDADES 

Após os controlos efetuados se forem detetadas irregularidades as estâncias aduaneiras deverão 
registá-las em conformidade no respetivo sistema, sob a forma de ficha de irregularidades.  

                                                   
30 A menção NOTP reporta-se à notificação prévia efectuada pelo operador à autoridade competente para o controlo oficial  e deve 
ser identificada com o nº que o TRACES lhe atribuiu e com a data em que foi formalizada. 
31 Alerta-se que caso o documento de controlo oficial (DCE)  reporte a rejeição da mercadoria para os regimes de ILP/ILPC, 
constitui o suporte documental para o pedido de anulação da declaração aduaneira, não devendo nela ser averbado (posto que 
não se encontra em conformidade com o regime aduaneiro declarado). 
 
32O nº atribuído ao DCE corresponde ao que lhe foi atribuído em fase de notificação no TRACES. 
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CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. CONTROLO INTERNO E MONITORIZAÇÃO 

Compete à Direção de Serviços de Regulação Aduaneira (DSRA) efetuar o controlo interno e a 
monitorização das alfândegas no contexto das presentes instruções. 
 
Para o efeito são estabelecidos os seguintes procedimentos: 
 

a) Autorizações concedidas a pessoas estabelecidas há menos de 3 anos 
Durante o primeiro ano de validade da autorização, a alfândega que concedeu a autorização deve, 
trimestralmente, remeter à DSRA relatório respeitante às ações de monitorização a que está 
obrigada. 
 

b) Restantes casos 
O relatório referido na alínea anterior deve ser remetido anualmente, até ao dia 15 de janeiro do ano 
seguinte ao que respeita. 
 

c) Reavaliação, suspensão, anulação, revogação ou alteração 
Sempre que seja efetuada uma reavaliação, suspensão, anulação, revogação ou alteração, a 
alfândega responsável pela tomada de decisão deve comunicar o facto à DSRA. 
No caso das alterações, essa comunicação consubstancia-se no envio da nova versão da 
autorização. 
 

2. AUTORIZAÇÕES EM VIGOR A 1 DE MAIO  

As autorizações válidas a 1 de maio de 2016, mantém-se válidas até à sua reavaliação por parte da 
administração aduaneira, a qual deverá estar concluída até 1 de maio de 2019.  

Porém e até que tal aconteça, o modus operandi de funcionamento tem de observar as atuais condições, 
ou seja as estabelecidas no CAU, AD CAU e AE CAU. 

Neste contexto, as alfândegas deverão em primeiro lugar aferir quais as autorizações cuja competência 
para reavaliação/ emissão se mantém como sua, tendo em conta o agora estabelecido no ponto 1.1 da 
Secção 2. do Capítulo II das presentes instruções ou que deverão passar a ser de outra estância 
aduaneira. 

Quando se concluir que a competência para decisão passa para outra estância, deverão ser observados 
os seguintes procedimentos: 

 Informar desse facto o respectivo titular tendo em vista que o mesmo se manifeste sobre o interesse 
em manter o estatuto de pesador autorizado de bananas.  
 

 Caso o beneficiário informe não pretender a manutenção do estatuto, dever-se-á de imediato 
revogar a autorização em causa, dando-se desse facto conhecimento ao interessado.  

 
 Caso o operador pretenda manter o estatuto, deverá ser enviada cópia do respectivo processo à 

alfândega que passará a ter a competência e que deverá, assim, assegurar a necessária 
reavaliação.  
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 Competirá à nova estância de decisão despoletar as diligências necessárias para a reavaliação do 
Estatuto de Pesador Autorizado de Bananas, devendo ser observados os procedimentos previstos 
no Capítulo II das presentes instruções; 
 

 Na sequência do processo de reavaliação duas situações poderão ocorrer: 
 
o O titular mantém as condições necessárias para continuar a beneficiar do estatuto, 

efectuando-se a: 
 

 emissão de uma nova autorização, dando-se de imediato conhecimento ao titular e 
às estâncias competentes para o controlo dos certificados de pesagem.   
 

 revogação da autorização anterior. Esta revogação terá de ser assegurada pela 
estância que a emitiu, pelo que também deverá ser-lhe dado conhecimento da  
emissão de uma nova autorização. 
 

o O titular não mantém as condições necessárias para continuar a beneficiar do estatuto, 
devendo-se:  
 

 proceder à audição prévia do interessado; 
 

 em função dos resultados da audição prévia, informar a estância que emitiu a 
autorização ainda em vigor para efeitos da sua revogação.33 

3. REVOGAÇÃO 

Fica revogada, a circular n.º 46/2006, da série II da ex DGAIEC, relativa a Organização comum de 
mercado no sector das bananas Regime de controlo na importação Aplicação do Regulamento (CE) n.º 
402/2006 da Comissão, de 8 de Março. 

 
4. PRODUÇÃO DE EFEITOS 

O disposto nas presentes instruções produz efeitos a partir da data da sua publicação. Contudo, 
enquanto não forem disponibilizados: 

 na Internet, no site da AT (Autoridade Tributária e Aduaneira) – http://www.at.gov.pt o formulário 
que constitui o pedido, cujo modelo consta do anexo I às presentes instruções; 

 no SGR, os formulários da autorização,   

 

devem os mesmos ser utilizados por reprodução.  

                                                   
33 Revogação sem uma nova autorização ou revogação por emissão de uma nova autorização 
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ANEXO VI 


 


AUTORIDADES COMPETENTES PARA OS CONTROLOS 


OFICIAIS DE CONFORMIDADE 
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Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
 


Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação 
Tapada da Ajuda Edifício 1.  
1349-017 Lisboa 
Tel.: +351 213 613 200 Fax: +351 213 613 258 
E-mail: importaa@dgav.pt 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/ 


 


Direções Regionais (execução dos controlos) 
 


Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte  
Divisão de Apoio ao Setor Agroalimentar 
Estrada Exterior da Circunvalação, 11846 
4460-281 SRA. DA HORA  MTS 
Website: www.drapn.mamaot.pt  
Tel: +351 229 574 010 Fax: +351 229 574 029 
E-mail: controloqualidade@drapn.mamaot.pt  
 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
Rua Amato Lusitano, lote 3 
6000-150 CASTELO BRANCO 
Website: www.drapc.min-agricultura.pt 
Tel: 272 348 600 Fax : 272 348 625 
E-mail: drapc@drapc.min-agricultura.pt 
 
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 
Divisão de Fitossanidade e da Certificação 
Quinta das Oliveiras Estrada Nacional 3 
2001-906 SANTARÉM 
Website: www.draplvt.mamaot.pt  
Tel: +351 263 286 600/27/76 Fax: +351 263 286 632 
Telem: +351 924 138 723 
E-mail: qualidadealimentar.importacao@draplvt.mamaot.pt  
 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança Alimentar 
Quinta da Malagueira – Apartado 83 
7002-553 ÉVORA 
Website: www.drapal.min-agricultura.pt  
Tel: +351 266 757 800 Fax: +351 266 757 897 
E-mail: ds.agricultura@drapal.min-agricultura.pt  
 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve  
Quinta dos Braciais – Patacão  
Apartado 282 
8001-904 FARO 
Website: http://www.drapalg.min-agricultura.pt 
Tel: +289 870 700 Fax: +289 816 003 
E-mail: gabdiretor@drapalg.min-agricultura.pt  
 
Direção de Serviços de Qualidade e Segurança Alimentar, da Direção Regional de Agricultura, da Secretaria Regional 
de Agricultura e Pescas, da Região Autónoma da Madeira 
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, 23 - 2.º andar 
9000-054 Funchal 
Telef.: +351 291 201790 Fax: +351 291 233156 
E-mail: dsqsa.dradr.sra@gov-madeira.pt  
 
Direção de Serviços de Agricultura, da Direção Regional de Agricultura, da Secretaria Regional da Agricultura e 
Ambiente, da Região Autónoma dos Açores 
Quinta de S. Gonçalo 
9504-541 PONTA DELGADA (São Sebastião) 
Website: http://www.azores.gov.pt  
Tel: 296 204 350  Fax: 296 653 026 
E-mail: info.dsap@azores.gov.pt 



mailto:importaa@dgav.pt

http://www.dgv.min-agricultura.pt/

http://www.drapn.mamaot.pt/

mailto:controloqualidade@drapn.mamaot.pt

http://www.drapc.min-agricultura.pt/

mailto:drapc@drapc.min-agricultura.pt

http://www.draplvt.mamaot.pt/

mailto:qualidadealimentar.importacao@draplvt.mamaot.pt

http://www.drapal.min-agricultura.pt/

mailto:ds.agricultura@drapal.min-agricultura.pt

http://www.drapalg.min-agricultura.pt/

mailto:gabdiretor@drapalg.min-agricultura.pt

mailto:dsqsa.dradr.sra@gov-madeira.pt

http://www.azores.gov.pt/

mailto:info.dsap@azores.gov.pt
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ANEXO III 


 


METODOLOGIA PARA PESAGEM DE 


REMESSA DE BANANA 


Anexo 61-03 AE CAU  
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ANEXO VII 


 


DOCUMENTO COMUM DE ENTRADA (DCE) 


(Regulamento de Execução (UE) 323/2014, da Comissão) 


 


Certificado de controlo oficial de conformidade  
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ANEXO II 


 


MODELO DO FORMULÁRIO DE 


AUTORIZAÇÃO E INSTRUÇÕES DE 


PREENCHIMENTO 
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Autorização de Estatuto de Pesador Autorizado de Bananas  
  
 


3. Identificação do Titular (N.º EORI): 4. Operador Económico Autorizado (AEO): 


 


 


5. Validade geográfica 


       Limitada a PT                        Todos EM                 


       Limitada a determinados EM :   


 


 


6. Atividade Económica (relacionada com comércio de 
bananas frescas) 


        1 – Importação                              2 – Transporte        


        3 – Armazenagem                        4 – Manipulação   


7. Localização das mercadorias 


 


7.A. Morada 


 


 


 


 


7.B. Morada 


 


 


 


 


7.A.1 Identificação do local (código) 


 


 


7.B.1 Identificação do local (código) 


7.C. Morada 


 


 


 


7.D. Morada 


 


 


 


7.C.1 Identificação do local (código) 


 


 


7.D.1 Identificação do local (código) 


8. Equipamento de Pesagem   


 


 


 


 


 


 


  


O
ri


g
in


a
l 


1. Autorização  n.º PTAWB …..………………………….. 


 
 


2. Titular 


Nome/Designação comercial: 


 


 
Morada: 


 


 


 


Pedido nº 
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O
ri


g
in


a
l 9. Notificação Prévia às autoridades aduaneiras 


 


 
 


10. Observações Gerais 


O titular da presente autorização fica obrigado a observar os procedimentos específicos previstos na legislação aplicável (comunitária 


e nacional) para a correta prossecução das operações de pesagem e de gestão da autorização, nomeadamente:  


 Pesar as bananas em conformidade com o anexo 61-03 do AE CAU. 


 Que a pesagem se efetue apenas em locais controlados pelas autoridades aduaneiras. 


 Utilizar máquinas devidamente calibradas e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis que garantam a 


determinação exata do peso liquido. 


 Imediatamente após a pesagem, inscrever no respectivo certificado, o peso líquido, a origem e acondicionamento das 


bananas, bem como momento da pesagem, local de descarga e respectivo resultado.   


 Registar os Certificados de pesagem no Mapa(s) de registo de importação de bananas aprovado (suporte electrónico), o 


qual deverá ser presente às autoridades aduaneiras quando solicitado. 


 Comunicar às autoridades aduaneiras quaisquer alterações às condições aprovadas na autorização.  


 Comunicar às autoridades aduaneiras qualquer situação de que tenham conhecimento e que considerem de alguma forma 


poder comprometer os pressupostos de bom cumprimento do regime/autorização.  


 


 


 


11. Informações adicionais  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


12. Produção de efeitos 


 


 
 


13. Autoridade aduaneira de decisão 


Código: PT…………..  Designação:  


Local e data                                                                                                                            Assinatura 


 


  


Pedido nº 
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Instruções de preenchimento da autorização de Estatuto de Pesador Autorizado de Bananas 


(AWB)   


1. Decisão/autorização 
1
: 


Número único por tipo de decisão.  


A fornecer pela DSRA à alfândega competente para a emissão da autorização enquanto não existir o 
sistema informático de Decisões Aduaneiras, sendo a sua estrutura igual a: 


Código de país: a2 = PT 


Tipo de decisão: an..4 = AWB 


Número de referência: (an..29), contudo, nacionalmente apenas serão utilizados 7, sendo que os 
primeiros três dígitos serão utilizados para identificar a alfândega emissora, os restantes constituirão a 
numeração sequencial propriamente dita. 


Exemplo: PTAWB2840001. 


2. Titular 
2
 


Inscrever na área pertinente o nome ou a designação comercial do titular e a correspondente morada. 


3. Identificação do Titular (N.º EORI) 
3
 


Inscrever o n.º EORI do titular. 


4. Operador Económico Autorizado 
4
 


Inscrever o n.º do certificado AEO caso seja titular. 


5. Validade Geográfica 
5
 


Indicar se os efeitos da autorização são aplicáveis à União ou limitados a um ou vários Estados-
Membros, mencionando expressamente quais.   


6. Atividade Económica 
6
 


Indicar a actividade económica relacionada com o comércio de bananas frescas, assinalando com “X” a(s) 
quadricula(s) pertinente(s), em conformidade com o indicado no pedido.  


7. Localização das mercadorias 
7
 


Área destinada a conter a identificação dos locais autorizados para apresentação das mercadorias para 
efeito de pesagem. Caso existam mais de quatro locais os restantes deverão ser indicados na casa 11  - 
“Informações adicionais” nos mesmos moldes.  


7.A/B/C/D  


Indicar a morada dos locais em causa. 


7.A.1/B.1/C.1/D.1  


                                            
1
 Dado 1/1 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


2
 Dado 3/1 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


3
 Dado 3/2 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


4
 Dados 3/1 e 3/2 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


5
 Dado 1/4, dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


6
 Dado XVI /1 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


7
 Dado 4/8 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 
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Indicar o código atribuído ao correspondente local autorizado.  


8. Equipamento de Pesagem 
8
 


Inscrever a descrição do equipamento de pesagem bem como a data de validade da aferição de 
conformidade pelas autoridades competentes, de acordo com o indicado no pedido.  


9. Notificação prévia às autoridades aduaneiras 
9
  


Inscrever o tipo de notificação e a modalidade de comunicação aprovados para a notificação prévia da 
intenção de proceder à pesagem de remessa de banana fresca para efeito de emissão de certificados de 
pesagem de banana, anexando o respectivo modelo.  


10. Observações gerais 
10


 


Para além das condições já pré-inscritas, indicar eventuais medidas de funcionamento e de controlo que 
o titular deve respeitar, caso estas não estejam devidamente espelhadas noutras casas. 


11. Informações adicionais  


Nesta casa deve ser indicado o código da(s) estância(s) de controlo dos certificados de pesagem, 
respeitando a seguinte estrutura: 


Código do País (a2) = PT 


Código de identificação da estância (6 dígitos), e a correspondente designação 


 Exemplo: PT000284 – Alfândega do Freixieiro  


Deverá igualmente ser utilizada esta casa quando se mostre necessário complementar informação 
residente noutras casas da autorização (vide a titulo de exemplo, instruções de preenchimento de casa 
7. – Localização das Mercadorias). 


12. Produção de efeitos 
11


 


Indicar a data a partir da qual a decisão produz efeitos no formato AAAAMMDD. 


Em conformidade com o n.º 4 do artigo 22.º do CAU, a decisão, em regra, produz efeitos a contar da 
data em que é recebida ou se considera que tenha sido recebida pelo requerente.  


Contudo, nos termos do artigo 14.º do AD-CAU, a decisão, se for favorável, pode, a pedido do 
requerente, produzir efeitos numa data diferente, desde que essa data seja posterior à data a 
estabelecer de acordo com o parágrafo anterior.  


13. Autoridade aduaneira de decisão 
12


 


Indicar o código e a designação da alfândega competente para a decisão. Apor o local e a data e em que 
a decisão foi tomada e a assinatura da pessoa competente para a tomada de decisão nos termos 
legalmente estabelecidos. 


                                            
8
 Dado XVI/2 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


9
 Dado  XVI/4 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


10
 Dados 6/3 e XVI/3 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU e complemento de outras casas da autorização 


11
 Dado 4/6 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


12
 Dados 1/2, 1/7, 4/1, 4/2 dos Anexos A do AD-CAU e AE-CAU 
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ANEXO IV 


 


CERTIFICADOS DE PESAGEM DE 


BANANAS 


MODELO DE FORMULÁRIO 


 


Anexo 61-02 AE CAU  
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ANEXO  I 


 


MODELO DO FORMULÁRIO DE PEDIDO  


E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
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Pedido de Autorização do Estatuto de Pesador Autorizado de Bananas 


 
Código de Pedido - AWB 


 
 


3. Requerente 
Nome/Designação comercial: 
 
Morada: 
 
 
 


 


 


3.B. Operador económico 
autorizado (AEO) 


                  SIM                 
 


                 NÃO 


 
Número de referência da 
autorização : 


 


 


 3.C Atividade Económica  


 
        1 - Importação 
  
        2 - Transporte  
 
        3 - Armazenagem 
  
        4 – Manipulação   
 


3.A. Identificação do requerente  (N.º EORI) 


 


 


  


3.D. Pessoa de contacto responsável pelo pedido 3.E. Nome e contactos da pessoa responsável pelos 
assuntos aduaneiros 


Nome: Nome: 
 
 
 


Número de telefone: Número de telefone: 


Número de fax: Número de fax: 


Endereço eletrónico: 


 


Endereço eletrónico: 


 


3.F. Pessoa(s) responsável (eis) pela empresa requerente ou 
que controle(m) a sua gestão 


3.G. Representante 


 
Nome: 
Morada: 


Endereço eletrónico: 


Data de nascimento: 


 
Nome: 
Morada: 


Endereço eletrónico: 


Data de nascimento: 


 


 


 


Nome: 
 
 
Morada 
 
 


 


3.H. Identificação do Representante (N.º EORI): 


 


 


 


1. Tipo de Pedido 


       Inicial      


       Alteração da autorização n.º ………………………..  
        
       Revogação da autorização  n.º ……………………….. 


 
2. Validade Geográfica 
 


       Limitada a PT                        Todos EM                 


       Limitada a determinados EM :   


      
 
 


Reservado às autoridades aduaneiras 


Pedido nº 
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5. Localização das mercadorias (locais de pesagem) 


 


5.A. Morada 


 


 


5.B. Morada 


 


 


 


5.A.1 Identificação da autorização 


 


 


5.B.1 Identificação da autorização 


 


5.C. Morada 5.D. Morada 


 


 


 


5.C.1 Identificação da autorização 


 


5.D.1 Identificação da autorização 


 


 


6. Equipamento de Pesagem 


 


 


7. Notificação Prévia às autoridades 


 


 


8. Garantias Adicionais 


 


 


 


 


9. Documentos juntos                                                                                                      Número de documentos: 


 


Identificação dos documentos: 


 


 


 


 


10. Informações adicionais 


 


 


 


 


11. Autorização de publicação na lista de titulares de autorizações 


                    Sim                     Não  


Local e data                                                                                                                            Assinatura 


 


O
ri


g
in


a
l 


4. Local onde a contabilidade principal para fins aduaneiros está guardada ou acessível  


 


 


4.A. Local de manutenção/arquivo dos registos 


 


Reservado às autoridades aduaneiras 


Pedido nº 
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Notas explicativas relativas às várias casas do formulário do pedido de 
Autorização do Estatuto de Pesador Autorizado de Bananas – AWB 1 


 
1. Constituição 


As pessoas que pretendam que lhes seja concedida uma autorização para beneficiar do estatuto de 
pesador autorizado de bananas devem solicitá-la(s) mediante o preenchimento do presente formulário, 
apresentado sob a forma de duas folhas, disponível na Internet, no site da AT (Autoridade Tributária e 
Aduaneira) – http://www.at.gov.pt . 


 


2. Preenchimento do pedido 


 


1. Tipo de pedido 
2
 


Assinalar com “X” a quadrícula pertinente.  


No caso de um pedido de alteração ou revogação da autorização, indicar o respectivo número de 
referência.  


 


2. Validade geográfica 
3
 


 
Indicar neste campo os Estados-membros onde pretende que a autorização tenha efeitos, assinalando 
com “X” a quadrícula pertinente, mencionando expressamente quais os códigos de país. 
 


3. Requerente 
4
 


Indicar o nome ou a designação comercial e o endereço completos do requerente. O requerente é a 
pessoa a quem é emitida a autorização. 


3.A Identificação do requerente
5
 


Indicar o número EORI do requerente. 


3.B Operador económico autorizado (AEO)
 
 


Indicar se o requerente possui o estatuto do operador económico autorizado (AEO); em caso 
afirmativo, indicar o número da autorização correspondente. 


3.C  Atividade Económica 
6
 


Indicar a actividade económica relacionada com o comércio de bananas frescas, assinalando com “X” 
a(s) quadricula(s) pertinente(s)  


 


 


                                            
1
 Dados 1/1 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


2
 Dados 1/3 e 1/6 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


3
 Dados 1/4 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


4
 Dados 3/1 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


5
 Dados 3/2 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


6
 Dados XVI/1 dos anexos  A do AD-CAU e AE -CAU 



http://www.at.gov.pt/





 


 


 Direção de Serviços de Regulação Aduaneira 


 Divisão de Circulação de Mercadorias 
 


 


ANEXO I – O.C. 15581 /2017 5 / 9 
 


3.D Pessoa de contacto responsável pelo pedido 
7
 


Indicar os dados de contacto da pessoa responsável pelo pedido (nome, endereço, telefone, fax, 
endereço de correio eletrónico). Trata-se da pessoa que assumirá a responsabilidade pela 
manutenção do contacto com os serviços aduaneiros no que diz respeito ao pedido.  


3.E Nome e contactos da pessoa responsável pelos assuntos aduaneiros 
8
 


Indicar os dados de contacto da pessoa responsável pelos assuntos aduaneiros (nome, endereço, 
telefone, fax, endereço de correio eletrónico) que possam ser utilizados para futuros contactos e 
comunicações sobre questões aduaneiras.  


3.F Pessoa(s) responsável (eis) pela empresa requerente ou que controle(m) a sua gestão 
9
 


Indicar os dados respeitantes à(s) pessoa(s) responsável(eis) pela requerente, de acordo com a 
sua constituição/forma jurídica, em especial: presidente/administrador, directores e membros do 
conselho de administração, se for caso disso.  


Caso sejam mais de duas pessoas anexar ao pedido lista com a informação em causa, 
relativamente aos restantes. Esta lista deverá ser mencionada no campo 6. (Documentos juntos) 


O preenchimento deste campo não é obrigatório se o requerente possuir o estatuto de AEO. 


3.G Representante
10


 


Caso o requerente se faça representar para efeitos do pedido em causa, deverá ser indicado o nome e 
o endereço completos do seu representante. 


Neste caso deverá ser apresentado cópia do contrato, procuração ou qualquer outro documento que 
prove o estatuto de representante aduaneiro. Este documento deverá ser indicado no campo 6. 
(Documentos juntos) 


3.H Identificação do Representante (N.º EORI)
 11


 


Indicar o número EORI do representante 


 


4. Local onde a contabilidade principal para fins aduaneiros está guardada ou acessível 
12


 
 


A contabilidade principal para fins aduaneiros referida no artigo 22.
o
, n.


o
 1, terceiro parágrafo, do 


CAU consiste nas contas que devem ser consideradas pelas autoridades aduaneiras como 
principais para fins aduaneiros, permitindo às autoridades aduaneiras fiscalizar e acompanhar 
todas as atividades que sejam abrangidas pela autorização de garantia global. 
 
Os dados comerciais, fiscais ou outros dados contabilísticos do requerente são aceites como 
contabilidade principal para fins aduaneiros, caso facilitem os controlos de auditoria, pelo que a 
contabilidade principal para fins aduaneiros constitui a contabilidade do requerente enquanto 
comerciante e sujeito passivo de IRC ou de IRS e de IVA. 
 
Deste modo, neste campo deve ser indicado: 
 


                                            
7
 Dados 3/6 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


8
 Dados 3/5 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


9
 Dados 3/7 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


10
 Dados 3/3 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


11
 Dados 3/4 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


12
 Dados 4/3 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 
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 O local onde esta contabilidade é conservada ou se encontra acessível, através da indicação 
do respetivo endereço completo, incluindo o Estado-membro  
 


 O tipo de contabilidade, especificando se é em suporte papel ou eletrónico e, neste caso, o 
tipo de sistema e software utilizado  


 
O preenchimento deste campo não é obrigatório se o requerente possuir o estatuto de AEO. 


4.A Local de manutenção/arquivo dos registos 13
 


 
Os registos em causa constituem os registos que serão utilizados pelo requerente para efeitos 


de monitorização da correta utilização da autorização de estatuto de pesador autorizado de 


bananas.  


Estes registos devem ser efectuados em suporte informático e permitir uma fácil e clara ligação 


com os registos comerciais e contabilísticos do Titular da Autorização AWB.  


Deste modo, neste campo devem ser indicados: 
 
 o tipo de sistema e software utilizados  


 
 o(s) loca(is) onde este(s) registo(s) é(são) conservado(s) ou se encontra(m) acessível(is), 


através da indicação do(s) respetivo(s) endereço(s) completo(s), incluindo o(s) Estado(s)-
membro(s). 


 


5. Localização das mercadorias 
14


 


Utilizar os campos 5.A. a 5.D. para indicar a morada (Rua e número, código postal e localidade) do local 


(ais) onde pretende que a pesagem de bananas tenha lugar, os quais têm de ser locais sob fiscalização 


aduaneira.   


Caso o(s) local(ais) detenham algum estatuto indicar o respectivo número de autorização nos campos 
5A.1 a 5D.1. 


Caso se verifique que o requerente não é o titular das autorizações de depósito temporário e/ou 


entreposto aduaneiro, deverá ser igualmente apresentado documento que comprove ter sido obtida a 


respectiva concordância para nele serem realizadas as operações de pesagem.  


6. Equipamento de pesagem 
15


 


Fornecer a descrição do equipamento de pesagem bem como a data de validade da aferição de 


conformidade pelas autoridades competentes nos termos da legislação aplicável. 
16


.  


                                            
13


 Dados 4/4 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


14
 Dados 4/8 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


15
 Dados XVI/2 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 


16
 Decreto Lei 291/90, de 20 de Setembro (que estabelece o regime de controlo metrológico de métodos e instrumentos de 


medição), Portaria 962/90, de 9 de outubro (relativa ao Regulamento Geral de Controlo Metrológico) e Portaria 1322/95, de 8 de 


novembro, (relativa ao Regulamento de Controlo Metrológico dos Instrumentos de Pesagem de Funcionamento não automático) 
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7. Notificação prévia às autoridades aduaneiras 
17


  


Indicar o tipo de notificação prévia da intenção de proceder à pesagem de remessa de banana fresca 


para efeito de emissão de certificados de pesagem de banana, na qual devem constar as informações 


relativas a cada remessa, nomeadamente o tipo de embalagem, origem, data e local de pesagem, bem 


como, a modalidade de comunicação proposta (e-mail ou em suporte de papel). 


8. Garantias Adicionais 
18


  


Nesta casa deverá apresentada prova adequada, através de compromisso assumido por parte do 


requerente, de realizar as operações de pesagem e gestão da autorização em conformidade com a 


legislação aplicável, comunitária e nacional, nomeadamente:  


 Bananas pesadas em conformidade com o anexo 61-03 do Ato de Execução CAU, 


 Pesagem efectuada apenas em locais controlados pelas autoridades aduaneiras, 


 Apenas são utilizadas máquinas devidamente calibradas e em conformidade com as normas 
técnicas aplicáveis que garantam a determinação exata do peso liquido, 


 Peso líquido, origem e acondicionamento das bananas, bem como momento da pesagem, local 
de descarga e resultado da pesagem, são imediatamente inscritos no respectivo certificado após 
a pesagem. 


 


9. Documentos juntos 
19


 


Indicar nas áreas respetivas: 


 O número total de documentos juntos ao pedido; 


 A discriminação de cada um dos documentos juntos, indicando os números de identificação e/ou a 
data de emissão. Se o documento contiver a continuação das informações apresentadas noutras 
partes do pedido, indicar uma referência do elemento em questão. 


Devem ser juntos ao pedido os seguintes documentos: 
 


i. fotocópia simples do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão do requerente. No caso de se 


tratar de uma pessoa coletiva, esta cópia respeita ao(s) documentos de identificação da(s) 


pessoa(s) que obriga(m) legalmente a empresa que assina(m) o pedido de autorização. 


 


ii. Se o pedido for apresentado por um representante: 


a.  fotocópia simples da procuração ao abrigo da qual são concedidos poderes ao 
representante para apresentar o pedido em apreço; 
 


b. Fotocópia simples do bilhete de identidade ou cartão de cidadão da(s) pessoa(s) que, 
nos termos dos respetivos estatutos, tem poderes para obrigar o requerente perante 
terceiros. 
 


                                            
17


 Dados  XVI/4 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 
18


 Dados XVI/3 dos  Anexos  A do AD-CAU e AE-CAU 


19
 Dados 2/4  dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 
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iii. fotocópia simples da certidão do registo comercial atualizada, nomeadamente, no que respeita 


à(s) pessoa(s) que obriga(m) legalmente a empresa, à denominação e ao capital social, no caso 


de tratar-se de uma empresa e no campo pertinente do pedido não constar a indicação do 


código de acesso à certidão permanente no respetivo sítio da Internet 
20


;  


 


iv. fotocópia simples da declaração emitida pela Segurança Social, comprovativa de que se 


encontram regularizadas as respetivas contribuições, no caso de tratar-se de uma empresa e no 


campo pertinente do pedido não constar a indicação de consentimento para consulta da situação 


contributiva pelo titular dos dados, no respetivo sítio da Internet 
21


;  


 
v. fotocópia simples da certidão do registo criminal das seguintes entidades:  


a. requerente;  


b. pessoa(s) responsável(eis) pelo Requerente ou que controlem a sua gestão, 
nomeadamente, gerentes ou membros do conselho de administração, se aplicável;  


c. funcionário do Requerente responsável pelos assuntos aduaneiros, nomeadamente, 
director do departamento aduaneiro ou do departamento que lida com as matérias 
aduaneiras.  


vi. Documentação identificativa do(s) instrumento(s) de pesagem que se propõe utilizar, identificado 


no campo 6.,  complementada com o comprovativo da aferição de conformidade emitida pelas 


autoridades competentes.  


 


vii. Modelo de notificação prévia da intenção de proceder à pesagem de uma remessa de bananas 


para efeitos da emissão do respectivo certificado de pesagem, proposta no campo 7.,  


 


viii. Modelo de mapa(s) de registo de importação de bananas que se propõe utilizar, de 


preenchimento anual, o qual deve ser em suporte informático e permitir aferir, a qualquer 


momento, os registos dos certificados de pesagem emitidos quer por remessa quer na 


globalidade das pesagens efectuadas em cada ano.  


 
Estes registos devem ser efectuados em suporte informático e permitir uma fácil e clara ligação 


com os registos comerciais e contabilísticos do Titular da Autorização AWB.  


Não será necessária a apresentação da documentação supra referida nas alíneas i. a v.: 


 se o requerente possuir o estatuto de AEO, 


 se, há menos de 6 meses, tiver sido apresentada noutros pedidos efetuados junto da mesma 


alfândega, desde que no campo pertinente do pedido conste a identificação inequívoca do processo 


correspondente e o operador informe que sua validade e aplicabilidade no novo pedido.   


 


10. Informações adicionais 
22


 


Indicar, se for caso disso, as informações ou condições adicionais que possam ser relevantes para o 
pedido, para além das abaixo enunciadas: 


                                            
20


 Portaria n.º 1416-A/2006. de 19 de Dezembro 


21
 Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril 


22
 Dados 4/6 e  8/5 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU  
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1. Caso o requerente pretenda pedir que o período de validade da autorização tenha início num 
determinado dia, deverá fazer essa menção nesta casa.  


Essa data deve, todavia, ter em conta os prazos especificados no artigo 22.
o
, n.


os
 2 e 3, do CAU 


e a data solicitada não pode ser anterior à data indicada no artigo 22.
o
, n.


o
 4, do CAU. 


2. Indicar se a pesagem, em regra, é efetuada dentro ou fora do horário normal de trabalho da(s) 
estância(s) aduaneira(s) de controlo dos certificados de pesagem. 


3. Se essa for a opção do requerente, informar: 


O código de acesso à certidão permanente no respetivo site da Internet
(*)


;  


A indicação de consentimento para consulta da situação contributiva pelo titular dos dados, no 
respetivo site da Internet 


(**)
. 


 


11. Autorização de publicação na lista de titulares de autorizações, local, data e assinatura 
23


 


Assinalar com “X” a quadrícula pertinente. A lista pública dos titulares de autorizações contém os 
seguintes elementos das autorizações solicitadas: 


 Titular da autorização 


 Tipo de autorização 


 Data de produção de efeitos ou, se for caso disso, período de validade 


 Estado-membro da autoridade aduaneira de decisão 


 Estância aduaneira competente/de controlo 


Indicar o local e a data em que o pedido foi assinado. 


Assinatura da pessoa que apresenta o pedido. O signatário deve indicar em que qualidade atua. 


 
 


 


                                            
(*)


 Portaria n.º 1416-A/2006. de 19 de Dezembro 
 
(**)


 Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril 
 
23


 Dados 1/2, 4/1, 4/2 e 8/12 dos anexos A do AD-CAU e AE-CAU 








 


Classificação: 205.45.01 


Segurança: Pública 


Processo: BANANAS  


 Direção de Serviços de Regulação Aduaneira 


 Divisão de Circulação de Mercadorias 
 


 


Rua da Alfândega, n.º 5 r/c – 1149-006 LISBOA Tel: (+351) 218 813 890 Fax: (+351) 218 813 984 


Email: dsra@at.gov.pt www.portaldasfinancas.gov.pt Centro de Atendimento Telefónico: (+351) 217 206 707 
 


M
O


D
. 


4
.3


 


 


 


 


 


ANEXO V 


 


APLICAÇÃO EXCEL 


GESTÃO DOS CONTROLOS DOS CERTIFICADOS DE 


PESAGEM DE BANANAS 


(Instruções de preenchimento e modelos de folha de 


movimento mensal e anual) 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA APLICAÇÃO EXCEL BANANAS 


 


1. O mapa é composto de diferentes campos abaixo identificados, todos de preenchimento 


obrigatório:  


N.º do certificado de pesagem; 


Data de emissão do certificado de pesagem; 


Exportador das mercadorias; 


Origem das bananas; 


Marca do produto importado; 


Declaração Depósito Temporário (correspondente à casa 40 da declaração aduaneira) 


Peso líquido declarado por embalagem; 


N.º total de embalagens; 


Peso líquido total declarado; 


Tipo de controlo (especificar o tipo de controlo que recaiu sobre a operação em causa): 


0 – Sem controlo físico; 


1 – Com controlo físico, através de assistência à pesagem efectuada pelo pesador 


autorizado; 


2 – Com controlo físico, através de pesagem efectuada pelas próprias autoridades 


aduaneiras. 


Peso líquido constatado por embalagem (este campo só deve ser preenchido quando o controlo for 


do tipo 2); 


Peso líquido total constatado (este campo só deve ser preenchido quando o controlo for do tipo 2); 


Número da declaração aduaneira; 


Data de aceitação do DAU; 


Regime aduaneiro declarado; 


Observações (onde, entre outros considerados pertinentes,  deve ser inserido o nº de Autorização de 


Estatuto de Pesador Autorizado que titulou a emissão do certificado de pesagem)   


2. A cada certificado de pesagem deve corresponder apenas uma linha do respectivo mapa, 


inscrevendo-se na coluna “Declaração aduaneira para regime ” os respectivos números 


apenas, separados, no caso de ser mais do que um, por um espaço, aplicando-se o mesmo modo 


de preenchimento à coluna “Data de aceitação” correspondente. 







Peso liquido 


encontrado por 


embalagem


N.º total de 


embalagens


Peso liquido 


total 


determinado


0/1/2


Peso liquido 


constatado por 


embalagem


Peso total 


constatado


Data de 


aceitação


Certificado de pesagem


Origem Marca
Data de 


emissão
N.º Cert. Pesagem Exportador Observações


ALFÂNDEGA:


ANO:


Controlo


Regime


CONTROLO NA IMPORTAÇÃO DE BANANAS - APLICAÇÃO DO CAU, AD CAU E AE CAU 


Declaração 


Depósito  


Temporário 


N.º DA(s)


 


 


M I N I S TÉ R I O  D AS  F I N AN Ç AS  


DIRECÇÃO-GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS  
IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO  


 


 







0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2


0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%


0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2


0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%


0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2


0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%


0 1 2


0 0 0 0 0,0%


SETEMBRO


Nº de 


Certificados Percentagem


Nº de 


Certificados Percentagem


Nº de controlos Nº de controlos


CONTROLO NA IMPORTAÇÃO DE BANANAS - APLICAÇÃO DO CAU, AD CAU E AE CAU 


JANEIRO ABRIL


Nº de 


Certificados


Nº de controlos


Nº de controlos


Nº de controlosNº de controlos


Nº de controlos


Nº de 


Certificados


MARÇO


Nº de controlos


Percentagem


JULHO


Nº de 


Certificados


TOTAL


Nº de 


Certificados Percentagem


Percentagem


Nº de controlos


OUTUBRO


Nº de 


Certificados


Nº de 


Certificados Percentagem


FEVEREIRO


MAIO


Nº de 


Certificados Percentagem


JUNHO


Nº de 


Certificados Percentagem


Nº de controlos


Percentagem


NOVEMBRO


Nº de 


Certificados Percentagem


Nº de controlos Nº de controlos


ALFÂNDEGA:


ANO:


DEZEMBRO


Nº de 


Certificados Percentagem


AGOSTO


Nº de 


Certificados Percentagem


Percentagem


Nº de controlos


 


 


M I N I S TÉ R I O  D AS  F I N AN Ç AS  


DIRECÇÃO-GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS  
IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO  


 


 







