
Após 31 de dezembro de 2020, o Rei-
no Unido irá sair do Mercado Único e da 
União Aduaneira. Haja ou não haja Acor-
do de Comércio Livre, as trocas comerciais 
com o Reino Unido passarão a estar sujeitas 
a procedimentos aduaneiros e a controlos 
fronteiriços, o que acarreta custos mais ele-
vados (por exemplo, relativos ao desalfan-
degamento, à armazenagem, à preparação 
de documentação, ao cumprimento de 
conformidades).

Perante este cenário, Álvaro Caneira, da 
Álvaro Caneira Advogados, recomenda que 
se use uma “checklist” para avaliar o nível 
de preparação ao da sua empresa para o fi -
nal do período transitório.

Recursos humanos
A atividade da sua empresa implica des-

locações de trabalhadores ao Reino Unido? 
A atividade da sua empresa implica a per-

manência de trabalhadores no Reino Uni-
do? 

Tem experiência quanto aos procedimen-
tos e aos documentos exigidos numa deslo-
cação/permanência num país terceiro, que 
possa replicar agora com o Reino Unido? 

Tem trabalhadores da UE no Reino Uni-
do ou trabalhadores britânicos na UE? 

Tem trabalhadores (incluindo subcontra-
tados) cuja atividade esteja dependente do 
reconhecimento mútuo das qualifi cações 
por uma ordem profi ssional?

Exportação / lmportação de bens
Quais os impactos na sua atividade do 

restabelecimento de controlos alfandegários 
entre a UE e o Reino Unido (custos, atra-
sos, recursos humanos, sistemas informáti-
cos, documentação, etc.)? 

Conhece as regras e os procedimentos 
aduaneiros que serão aplicados à exporta-
ção/importação para/
do Reino Unido? 

Conhece as conse-
quências do “Brexit” 
sobre o IVA das suas ex-
portações/importações 
para/do Reino Unido? 

A sua empresa já está 
registada no EORI - 
Sistema de Identifi ca-
ção e Registo de Opera-
dores Económicos, para 
poder exportar/importar para/de países ter-
ceiros, como será o Reino Unido? 

A sua empresa possui, ou poderá vir a 
obter, o estatuto de Operador Económico 
Autorizado junto da Autoridade Tributá-
ria, de modo a benefi ciar de simplifi cações 
aduaneiras? 

Estão em causa produtos perecíveis que 
poderão ser afetados pela duração desses 
controlos alfandegários? 

Estão em causa produtos que implicam 
regulamentação específi ca e procedimentos 
aduaneiros particulares (bens de duplo uso, 

agrícolas e agroalimentares, farmacêuticos, 
químicos, etc.)? 

Estão em causa produtos objeto de proi-
bições e restrições à importação/exportação, 
por razões de proteção da saúde pública, 
da segurança e do ambiente (por exemplo, 
animais vivos, produtos de origem animal, 
materiais radioativos e alguns produtos quí-
micos)? 

A incorporação de bens de origem britâ-
nica no processo produtivo da sua empresa 
(que passarão a ser considerados como “não 
originários” da UE) poderá pôr em causa o 
tratamento preferencial dos seus produtos 
na exportação para países terceiros que te-
nham um Acordo de Comércio Livre com 
a UE? 

Os seus fornecedo-
res estão em condições 
de provar a origem 
preferencial dos pro-
dutos que utilizou no 
seu processo de fabri-
co, atendendo a que 
as matérias do Reino 
Unido passam a ter 
origem de fora da UE? 

Quais os impactos 
na sua atividade do 

restabelecimento de direitos aduaneiros e 
de contingentes pautais entre a UE e o Rei-
no Unido (preços, clientes, contratos, etc.)?

Como é atualmente assegurado o trans-
porte de, em trânsito/escala e para o Rei-
no Unido (própria empresa, despachante, 
transportador)?

Caso seja a própria empresa, tem expe-
riência quanto aos procedimentos aduanei-
ros e aos documentos exigidos numa expor-
tação/importação com países terceiros, que 
possa replicar agora com o Reino Unido?

Estão assegurados os meios humanos, 

tecnológicos e fi nanceiros necessários ao 
tratamento do Reino Unido como país ter-
ceiro numa exportação/importação?

Exportação / importação 
de serviços

Quais os impactos na sua atividade do 
fi m da livre circulação de serviços e de pes-
soas em relação ao Reino Unido?

A atividade da sua empresa depende da 
subcontratação de ou para empresas britâ-
nicas?

Tem trabalhadores (incluindo subcontra-
tados) cuja atividade esteja dependente do 
reconhecimento mútuo das qualifi cações 
par uma ordem profi ssional?

A sua empresa transfere dados pessoais 
entre a UE e o Reino Unido?

Serão necessárias medidas para garantir 
que essas transferências são possíveis após o 
fi nal do período transitório?

Dados

A sua empresa tem dados pessoais arma-
zenados no Reino Unido?

Serão necessárias medidas para garantir o 
acesso a esses dados após o fi nal do perío-
do transitório (inclusive a deslocação desses 
dados pessoais para a UE)?

A sua empresa recorre a subcontratação 
de empresas britânicas para armazenar ou 
tratar dados pessoais?

Serão necessárias medidas para continuar 
a recorrer aos serviços destas empresas após 
o fi nal do período transitório?

Regulamentação setorial

A sua empresa tem representantes auto-
rizados ou pessoas responsáveis pelas infor-
mações sabre a conformidade dos seus pro-

dutos estabelecidos no Reino Unido (por 
exemplo, químicos, dispositivos médicos, 
cosméticos)?

Será necessário deslocalizá-los para a UE?
Os produtos da sua empresa têm regu-

lamentação específi ca e procedimentos 
aduaneiros particulares (bens de duplo uso, 
agrícolas e agroalimentares, farmacêuticos, 
químicos, etc.)?

A exportação/importação dos produtos 
da sua empresa implica a emissão de certifi -
cados, licenças ou autorizações?

Os certifi cados, licenças ou autorizações 
detidas pela sua empresa foram emitidos por 
autoridades do Reino Unido ou por entida-
des sediadas no Reino Unido – ou detidas 
por alguém estabelecido no Reino Unido?

Será necessário transferir ou procurar no-
vos documentos emitidos por um órgão ou 
autoridade com base na UE-27?

Direitos de propriedade intelectual

A sua empresa é titular de direitos de pro-
priedade intelectual (marcas, patentes, indi-
cações geográfi cas, etc.) protegidos através 
de títulos da UE ou comunitários?

Estes títulos estarão protegidos no Reino 
Unido após o fi nal do período transitório? 
Ou terá de submeter um novo pedido de 
registo junto das autoridades britânicas 
competentes (UKIPO)?

Contratos
Os seus clientes/fornecedores britânicos 

estarão aptos a cumprir as obrigações de-
correntes dos contratos já celebrados?

Poderão as suas encomendas /os seus for-
necimentos vir a sofrer alterações?

Será necessário procurar mercados/forne-
cimentos alternativos?

Os seus fornecedores não britânicos de-
pendem de bens e serviços oriundos do Rei-
no Unido?

Estarão aptos a continuar o seu forneci-
mento após o fi nal do período transitório?

Será necessário procurar alternativas de 
fornecimento?

São previstos modos de pagamento ade-
quados a um contexto de fl utuação mone-
tária?

Incluem disposições que acautelem uma 
saída do Reino Unido da UE (para exem-
plo, validade do contrato, risco cambial, 
alteração das condições comerciais ou in-
trodução de novos requisitos por parte das 
autoridades britânicas)?

MERCADOS

Dow Jones 11/nov ......29484,71
Var Sem ................................5,88% 
Var 2018 ................................3,32% 

Nasdaq 11/nov .......... 11768,766
Var Sem ................................1,50% 
Var 2018 .............................. 31,11% 

IBEX 35 11/nov ..............7793,70
Var Sem ..............................14,92% 
Var 2018 .............................-18,38% 

DAX 11/nov .................13216,18
Var Sem ................................ 7,24% 
Var 2018 ...............................-0,25% 

CAC40 11/nov ................5445,21
Var Sem ..............................10,61% 
Var 2018 ...............................-8,91% 

6,80% Var. Semana

COLABORAÇÃO: BANCO SANTANDER

PSI-20 (11.11)     4344,68

-16,68% Var. 2019

SAÍDA DO MERCADO ÚNICO OCORRERÁ A 31 DE DEZEMBRO

Se tem negócios com o Reino Unido 
faça uma “checklist”
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20 SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO 2020

A UE e o Reino Unido 
estão a negociar os 

termos de uma futura 
parceria, incluindo um 
Acordo de Comércio 

Livre

A 1 de janeiro deixa de haver 
livre circulação de bens, 
serviços, pessoas e capitais 
entre a UE e o Reino Unido


