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Ofício Circulado N.º: 15566 2017-02-09 

Entrada Geral:   

N.º Identificação Fiscal (NIF): 0 

Sua Ref.ª:   

Técnico:   

 

Alfândegas 

DelegaçõesAduaneiras 

PostosAduaneiros 

Direção de Serviços de Regulação Aduaneira 

Direção de Serviços de Antifraude Aduaneira 

Ordem dos Despachantes Oficiais 

 

 
  

 
  

 

Assunto: ADESÃO DO EQUADOR AO ACORDO COMERCIAL ENTRE A UE - COLÔMBIA E PERU 

 
 
 
 

1 – Por via do Protocolo de Adesão ao Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-

Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, para ter em conta a adesão do Equador, 

publicado no Jornal Oficial da União Europeia série L nº 356 de 24/12/2016, este país sul-americano, ao 

ser integrado no âmbito do aludido Acordo Comercial, vê as suas relações comerciais com a UE 

serem regidas, em matéria de regras de origem, e a partir do dia 01/01/2017, pelo Anexo II do 

Acordo Comercial entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru (publicado no JOUE L 354 de 

21/12/2012), com as devidas alterações conferidas pelo Anexo VI do referido Protocolo de 

Adesão. 

 

2 – Concomitantemente, o Equador deixou de estar integrado no Sistema de Preferências 

Generalizadas (SPG) concedido pela UE, desde 31/12/2016. 

Nesse âmbito, e dando sequência a informação já veiculada pela Comissão Europeia, informa-se que as 

autoridades aduaneiras da UE não podem aceitar na importação, desde 01/01/2017, certificados 

de origem FORM.A emitidos pelo Equador. 

 

3 – Dos pontos anteriores, resulta que, a partir de 01/01/2017, os produtos originários da União 

Europeia, aquando da importação no Equador, beneficiam do Acordo Comercial, mediante a 

apresentação, entre outras modalidades de prova de origem (declarações de origem efetuadas 

por exportador autorizado e declarações em documentos comerciais de valor inferior a 6 000 €), 

de um certificado de circulação EUR.1., conforme o disposto no artigo 15.º do respetivo Anexo II. 

O mesmo se aplica aos produtos originários do Equador, aquando da importação na União 

Europeia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2012:354:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2012:354:TOC
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4 -   No que se refere a mercadorias em trânsito ou com entrada em entreposto, antes da referida 

data de 01/01/2017, com apresentação às autoridades aduaneiras de ambas as Partes (UE e 

Equador) em data subsequente à referida, poderão os operadores económicos, mediante prova 

do caráter originário das mercadorias em questão, solicitar a emissão a posteriori de um 

certificado de circulação EUR.1, abrigo do artigo 17.º do Anexo II do referido Acordo Comercial, com 

vista à concessão do estatuto preferencial associado. 

 

 

 

 

A Subdiretora-Geral 
 

 
 
Ana Paula Raposo 

 


