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A ministra da Agricultura, Maria do Céu 
Albuquerque, participou esta quarta-feira, 
através de videoconferência, no Conselho de 
Ministros da Agricultura e Pescas da União 
Europeia, dedicado em exclusivo a analisar o 
impacto da pandemia da COVID-19. 

A governante fez saber, em comunicado, 
que alertou a Comissão para “a importân-
cia da circulação prioritária de matérias-
-primas e bens dentro do espaço europeu, 
para permitir a continuidade da produção 
agrícola e a oferta de bens alimentares”. 

Para o efeito, Maria do Céu Albuquer-
que defendeu que “é prioritário, no ime-
diato, dar liquidez ao setor, em particular 
aos mais afetados na capacidade produti-
va, quer por falta de fatores de produção, 
como o trabalho, quer por falta de escoa-
mento” dos produtos.

A ministra da Agricultura afirmou ainda 
que, para garantir a liquidez financeira ne-
cessária, “devem ser implementadas medi-
das como a flexibilização de compromissos 
e obrigações decorrentes dos Programas 
de Desenvolvimento Rural, dos Pagamen-

tos Diretos e da Organização Comum de 
Mercados (OCM) única”.

Por outro lado, Maria do Céu Albuquer-
que também exige “a simplificação dos 
procedimentos e exigências de controlo da 
Política Agrícola Comum (PAC)”, assim 
como “a abertura de medidas excecionais, 
previstas nos regulamentos, para setores 
com dificuldades de comercialização”. 
Ainda neste âmbito, a ministra “destacou a 
importância da necessidade de os Estados-
-Membros anteciparem os pagamentos 
diretos antes de 16 de outubro de 2020”. 

Estas propostas eram já do conhecimen-
to do comissário da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, Janusz Wojciechowski, 
em carta enviada pela ministra da Agricul-
tura, no passado dia 24 de março. Espera-
-se agora uma tomada de posição por parte 
da Comissão Europeia.

Recorde-se que entre os estabelecimen-
tos autorizados a laborar estão os mini-
mercados, supermercados, hipermercados, 
frutarias, talhos, peixarias, padarias, mer-
cados (nos casos de venda de produtos ali-
mentares), produção e distribuição agroa-
limentar e lotas.

A pandemia do coronavírus provocará uma 
recessão da economia mundial, em 2020, an-
tes de se verificar uma retoma em “U” na se-
gunda metade do ano, de acordo com o cená-
rio traçado pela Swiss Life Asset Managers. A 
produção deverá registar uma quebra entre os 
10% e 20% na Europa e nos Estados Unidos, 
no primeiro semestre.

As medidas orçamentais e monetárias em 
grande escala vão amortecer, pelo menos 
em parte, a quebra na produção e choque 
durável da procura. Deverá verificar-se uma 
normalização parcial, na medida em que a 
quarentena dará resultados positivos, o que 
se traduzirá numa recuperação em U para os 

países desenvolvidos, na segunda metade do 
ano. Neste caso, a produção retomará os seus 
níveis de finais de 2019, na melhor das hipó-
teses, no final deste ano. Este é o cenário mais 
optimista da empresa suíça.

Num cenário mais negro, a probabilida-
de é estimada em 30%, com as falências a 
darem origem a uma crise financeira. Neste 
caso, não haverá uma recuperação da procura 
no segundo semestre e haveria uma segunda 
vaga de contaminação no continente asiático. 
Um cenário mais otimista (com probabilida-
de de 20%) implica uma descida rápida do 
número de novos casos ou a descoberta de 
um tratamento ou de uma vacina. 

“Adegga MarketPlace” é a resposta da 
empresa portuguesa Adegga para apoiar os 
produtores nacionais nas limitações de ven-
da de vinho atuais: as novas lojas online de 

produtores de vinho passarão a estar a reu-
nidas numa plataforma digital única, que 
dá acesso à audiência Adegga, composta por 
milhares de compradores de vinho digitais.

Ministra da Agricultura alerta UE 
para a importância da circulação 
prioritária de bens e matérias-primas 

Swiss Life prevê recuperação em “U” 
na segunda metade do ano

Adegga disponibiliza canal online 
a produtores de vinho 

SPORT TV promove prática desportiva em casa
A SPORT TV lança uma edição especial e em canal livre do Move Hiit para todos os portugue-
ses de todas as idades. A ideia é promover a prática desportiva, durante o período que a maioria 
dos portugueses deve permanecer em casa. O Programa vai se chamar TPC SPORT TV e vai ser 
dado pelo dono do Move Hiit, José Maria Castelo Branco, todos os dias, pelas 9h.

ISQ apto a monitorizar qualidade do ar
O ISQ dispõe de três laboratórios móveis de monitorização – LABAR –, para efetuar as 
medições da qualidade do ar ambiente. Estes laboratórios estão totalmente equipados com 
analisadores para a medição em contínuo da concentração de todos os poluentes presentes no 
atual quadro legislativo.

NEGÓCIOS E EMPRESAS

14  SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO 2020

A importância dos INCOTERMS 2020 
no trânsito internacional de mercadorias
Os INCOTERMS são uma série de termos 
comerciais pré-definidos e publicados 
pela Câmara de Comércio Internacional 
(ICC) relacionados com o direito comercial 
internacional. São atualizados ao fim de um 
período de 10 anos pela ICC pelo que 1 de 
Janeiro de 2020 estabelece os novos termos de 
comércio internacional até 2030.
Os INCOTERMS são importantes porque 
definem regras para cada operação comercial 
de modo a evitar incompatibilidade com 
cláusulas pretendidas pelos negociantes. Eles 
são amplamente utilizados em transações 
comerciais internacionais ou processos 
de compras e o seu uso é incentivado por 
consultores de comércio internacional, 
tribunais e advogados. Uma série de termos 
comerciais de três letras relacionados com 
práticas comuns de vendas contratuais, 
as regras dos INCOTERMS destinam-se 
principalmente a comunicar claramente 
as tarefas, custos e riscos associados ao 
transporte global ou internacional e entrega 
de mercadorias. 
Os INCOTERMS complementam os 
contratos de venda, uma vez que definem 
as respetivas obrigações, custos e riscos 
envolvidos na entrega de mercadorias 
do vendedor ao comprador, mas não 
determinam o preço a pagar, a moeda ou 
as condições de crédito, não regem a lei 
contratual, nem definem onde ocorrerá a 
transferência de propriedade das mercadorias.
As regras dos INCOTERMS são aceites pelos 
governos, autoridades e profissionais de todo 
o mundo para a interpretação dos termos 
mais comummente usados no comércio 
internacional. Elas destinam-se a reduzir 
ou remover completamente as incertezas 
decorrentes das diferentes interpretações das 
regras em diferentes países. Como tal, elas são 
regularmente incorporadas em contratos de 
venda em todo o mundo.

O que fazem as regras 
dos INCOTERMS

As regras dos INCOTERMS explicam um 
conjunto de onze termos comerciais de três 
letras: 
EXW – EX Works; FCA – FREE 
CARRIER; FAS – FREE ALONGSIDE 
SHIP; FOB – FREE ON BOARD; CFR – 
COAST AND FREIGHT; CIF – COAST, 
INSURANCE AND FREIGHT; CPT – 
CARRIAGE PAID TO; CIP – CARRIAGE 
AND INSURANCE PAID TO; DAP 
– DELIVERED AT PLACE; DPU – 

DELIVERED AT PLACE UNLOADED; 
DDP – DELIVERED DUTY PAID que 
estão divididos em quatro grupos (C, D, E, 
F). As regras por grupo são classificadas de 
acordo com as taxas, risco, responsabilidade 
por formalidades, bem como questões 
relacionadas à importação e exportação, 
refletindo a prática “business-to-business” nos 
contratos de compra e venda de mercadorias, 
como poderão consultar em https://
romandrade.com/pt/INCOTERMS-2020/

As regras dos INCOTERMS 
descrevem:

Obrigações: quem faz o quê entre vendedor 
e comprador, por exemplo, quem organiza 
o transporte ou seguro das mercadorias ou 
quem obtém documentos de embarque e 
licenças de exportação ou importação;
Risco: onde e quando o vendedor “entrega” 
as mercadorias; por outras palavras, onde e 
quando o risco é transferido do vendedor para 
o comprador;
Custos: qual a parte que é responsável e 
por que tipo de custo, por exemplo, custos 
de transporte, embalagem, carregamento 
ou descarga e custos de verificação ou 
relacionados com a segurança.

DPU – DELIVERED AT PLACE 
UNLOADED – o novo INCOTERMS 
2020

O Incoterm DPU substituí o DAT (Delivery 
at Terminal) que foi suprimido. O vendedor 
entrega a carga, colocando-a à disposição do 
comprador, no local de destino nomeado, 
descarregada do meio de transporte. O 
vendedor deve assumir todos os riscos e custos 
envolvidos e o DPU utiliza qualquer modo 
de transporte: o vendedor contrata e paga o 
transporte da carga do local de origem até ao 
local de destino. O risco é do vendedor até 
ao local e momento em que a mercadoria 
é colocada à disposição do comprador, 
descarregada no local de destino; as operações 
de descarga são por conta e risco do vendedor. 
Quanto ao seguro, o vendedor não tem 
obrigação de segurar a carga.
Deste modo, o DPU é o único INCOTERM 
em que o vendedor tem a obrigação de 
descarregar a mercadoria no local de entrega.
Nesta regra os trâmites aduaneiros na 
exportação são por conta do vendedor, 
quando aplicável, mas não nos países de 
importação e de trânsito através de terceiros 
países.
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