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Porque devo sindicalizar-me? Porquê na APIT?

A APIT é a Associação Sindical que defende incondicionalmente todos os Profissio-
nais que exercem funções no seio da Inspecção Tributária e Aduaneira (ITA) da AT - 
Autoridade Tributária e Aduaneira.

Todos nos recordamos como foi feita (ou não foi feita) a defesa da ITA durante muitos 
anos, e todos os prejuízos daí decorrentes.

Em momento de tantas e tão graves modificações na forma como se estruturam estas 
carreiras, e na forma como os dirigentes lidam com os funcionários, apenas a união de 
vontades individuais numa estrutura moderna, inovadora e atenta, permitirá participar 
activamente na construção e elaboração das regras que nos regem.

Quem considerar que mantendo-se de fora desta actuação poderá beneficiar de qual-
quer ganho ou conquista, engana-se, pois estará a enfraquecer o poder negocial dos 
seus representantes, contribuindo para a desunião e para a desmobilização.

A corporização dessas vontades individuais através de uma participação activa, inte-
ressada e construtivamente crítica, nesta Associação Sindical, permitirá a construção 
de bases sólidas para um percurso de trabalho com o objectivo de estabelecimento 
de um futuro melhor e mais justo, como todos ambicionamos.

A APIT nasceu e vive com objectivos claros: a defesa dos Profissionais da Inspecção 
Tributária e Aduaneira, da sua dignidade e identidade, das suas carreiras e das suas 
funções, tendo que ser obrigatoriamente consultada pelos decisores políticos em 
qualquer decisão que promova alterações  às nossas carreiras e funções.

Cabe a estes Profissionais a responsabilidade de lhe darem peso efectivo, de contri-
buírem para o seu crescimento e desenvolvimento, participando e empenhando-se na 
sua acção e na definição do seu futuro.

Apenas com uma Associação Sindical forte, unida, com ideias e rumo bem definidos, 
poderemos todos empenhar-nos num diálogo frutuoso com os responsáveis directos 
pela nossa actuação enquanto Profissionais da AT.

Pelo futuro de todos nós! Pelo futuro da Inspecção Tributária e Aduaneira na AT! 
Por Portugal!

O Conselho Editorial

EDITORIAL
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UNIÃO E AFIRMAÇÃO

A (R)EVOLUÇÃO DA APIT

A APIT enfrenta no final de 2013 as alterações mais profun-
das que alguma vez implementou, levando a sua atividade 
e os serviços que presta para um novo patamar. Em diálogo 
e em negociação constante temos procurado conciliar uma 
permanente defesa dos seus associados com a integração 
de novas vantagens incomparavéis.

Não temos a ilusão de que tudo é ou está perfeito, mas la-
boramos todos os dias com o objectivo de cada vez mais 
e de melhor forma respondermos á confiança que os nos-
sos associados e colegas têm depositado nesta Associação 
Sindical.

A aposta governamental em baixos salários e pensões

Tudo isto decorre num momento de transformação profun-
da da sociedade portuguesa, por força de uma crise econó-
mica europeia e mundial que afectou de sobremaneira um 
país que não se encontrava preparado para esse choque. 

No momento em que é concluída esta crónica, é ainda es-
cassa a informação sobre o conteúdo da proposta de Or-
çamento de Estado para 2014, mas certamente que esse 
espectro que paira sobre o país (de aprofundamento da 
austeridade, de um verdadeiro downgrading civilizacional) 
consubstanciar-se-á em mais um choque sobre os actuais 
e anteriores funcionários públicos. E, infelizmente, já não há 
qualquer ilusão sobre o regresso do bom senso.

Temos de recusar a ideia da fatalidade da aposta em baixos 
salários. Afinal, se todos aceitamos que um processo de de-
senvolvimento nacional depende em muito da sua classe 
média, de que forma é que a sua regressão acelerada po-
derá contribuir para a recuperação do país? Um Estado que 
não mereça a confiança dos seus cidadãos é um entrave 
sério a quaisquer decisões de longo prazo. 

A máquina fiscal e aduaneira

Todos concordam que a aposta na máquina fiscal e adua-
neira, quer em termos de recursos humanos, quer em ter-
mos de condições de trabalho, possibilita a obtenção de 
melhores resultados do que qualquer aumento de impostos 
(mesmo quando este aumento é encapotado por reduções 

remuneratórias ou de pensões). Contudo, estamos ainda to-
dos por saber qual é verdadeiramente a estratégia e médio 
e longo prazo para a AT: qual a sua estrutura funcional? qual 
a sua distribuição geográfica? que carreiras se adequam a 
essa estrutura, e de que forma se respeitam as especifici-
dades das diferentes àreas? … e poderíamos continuar com 
tantas e tantas outras perguntas! A discussão de todo este 
enquadramento já se deveria ter iniciado, e a APIT garante 
uma coisa: é parte da solução e não do problema.

A crise económica e financeira

Passaram 5 anos desde que a crise económica atingiu a 
Europa, afectando milhões de pessoas. Os governos dos 
diferentes países, em conjunto com a Comissão Europeia 
e o Banco Central Europeu, mantêm uma política de aus-
teridade com cortes no investimento público e nos recur-
sos humanos ao dispor dos Estados. Os salários continuam 
congelados ou a sofrer cortes de mais de 30%. As famílias 
continuam a ser sacrificadas a níveis nunca vistos. E como 
se não bastasse, hospitais, escolas, tribunais, serviços de 
finanças, etc., que representam o Estado e permitem o 
exercício de um serviço público de proximidade enfrentam 
encerramentos.

Infelizmente, a nossa economia, por mais sinais de uma sin-
gela recuperação que surjam, não está a crescer ou a inver-
ter a recessão a niveís que permitam uma saída do estado 
de crise nos anos mais próximos. Este é o sinal mais evi-
dente de confirmação do desajustamento do processo de 
consolidação orçamental imposto pela Troika.

Os governos europeus, incluindo o Governo Português, têm 
procurado afastar as Associações Sindicais de diversas de-
cisões relacionadas com o mercado laboral, seja ele privado 
ou público, de forma a obter uma pretensa flexibilização que 
apenas contribui para a descida de salários e instabilidade 
no trabalho.

Por isso, a APIT, acompanhada pelos seus congéneres na 
UFE, mantém uma postura de oposição a uma austerida-
de promotora de pobreza e desemprego, à tentativa de fo-
mentar a dessindicalização em resultado de uma cada vez 
menor abertura ao diálogo, à redução indiscriminada do in-
vestimento público e pelo reforço de meios que contribuam 
para Serviços Públicos de Qualidade, e pela opção clara de 
investimento em políticas de crescimento e emprego, tendo 
feito chegar aos Governos nacionais e à Comissão Europeia 
estas mesmas posições, numa actuação de clara defesa da 
dignidade e identidade dos seus associados, das suas car-
reiras e das suas funções.

Unidos e Solidários, Somos Mais Fortes

NUNO BARROSO
PRESIDENTE DA DIREcção 
DA ASSocIAção SINDIcAL DoS 
PRoFISSIoNAIS DA INSPEcção 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA (APIT)

TORNA-TE 
ASSOCIADO 
APIT

JUNTA-TE A NÓS

www.apit.ptNUNo BARRoSo
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A elevada evasão e a fraude fiscal em Portugal, o aumen-
to rápido das dividas fiscais, e a fragilização da autorida-
de tributária e aduaneira

A grave recessão económica em que o país está mergulha-
do (e a nível da economia, contrariamente ao que que nes-
te momento se pretende fazer crer, não existem milagres) 
associada a uma crescente fragilização do Estado e, con-
sequentemente, também da Autoridade Tributária e Adua-
neira (um serviço vital para a sustentabilidade financeira do 
Estado) por falta de meios, como consequência da politica 
de desmantelamento do Estado em que o atual governo 
e a “troika” estão empenhados, em que a parte mais visível 
são os ataques aos direitos dos trabalhadores da Função 
Pública que tem empurrado milhares deles para a aposen-
tação prematura, fazendo o Estado perder uma parte dos 
seus quadros mais qualificados e com maior experiencia; 
tudo isto está a provocar a rápida degradação dos serviços 
públicos. A isto juntou-se agora a ameaça de dezenas de 
milhares de despedimentos o que, a concretizar, acelerará a 
degradação dos serviços do Estado, pondo em perigo a sua 
própria sustentabilidade e, nomeadamente funções essen-
ciais para a população, como são a cobrança de impostos, a 
segurança pública, a saúde, a educação, a segurança social.

Uma estimativa, com carater indicativo, da dimensão da 
fraude e evasão fiscal em Portugal

Um aspeto grave desta situação é elevada evasão e fraude 
fiscal que se mantem de uma forma continuada e perma-
nente, sem que se consiga reduzir (muito contrário), fazendo 
o Estado perder elevado montante de receitas e agravando 
a injustiça fiscal no país, já que a sua manutenção acaba por 
aumentar a injustiça e carga fiscal sobre os trabalhadores e 
pensionistas que são aqueles a quem é mais fácil e rápido 
cobrar impostos, até porque são retidos na fonte.
Embora não existam dados oficiais sobre a dimensão da 
evasão e fraude fiscal em Portugal, no entanto é possível fa-
zer algumas estimativas da sua dimensão. O quadro 1, apre-

Portugal, que escapa, grande parte dela ao controlo do “Fis-
co”, representava, já em 2011, 25,4% do PIB, e que a situação 
tendia a se agravar com a crise. 25,4% do PIB de 2011, corres-
pondia a 43.447 milhões €, e como a carga tributária nesse 
ano representava, em média, 23,9% do PIB, significou uma 
perda de receita fiscal, só nesse ano, de 10.369 milhões €, o 
que é superior em mais de três vezes  o valor que consta do 
quadro 1 para esse ano.

Embora seja de prever que a “economia não declarada” 
(economia ilegal, que não é faturada pelas empresas legais, 
mais a informal de microempresas e de pessoas individu-
ais, e de explorações familiares) não atinja aquela dimensão, 
pois uma parcela é “apanhada” pelo INE por métodos in-
diretos, no entanto há uma parcela importante desta eco-
nomia não declarada que escapa ao controlo oficial e que, 
por isso, não está incluída nos valores oficiais do PIB nem 
paga impostos. Por esta razão, a dimensão da evasão e da 
fraude fiscal em Portugal deverá ser ainda superior aos va-
lores constantes do quadro 1, mas eles já provam que ela é 
muito elevada, fazendo o Estado perder elevado montante 
de receitas fiscais que, se cobradas, atenuariam bastante as 
suas dificuldades financeiras e reduziriam a grave injustiça 
fiscal em Portugal.

A divida ao “fisco” disparou nos últimos anos em
Portugal

A evasão e a fraude fiscal abrangem os rendimentos que 
não são declarados pelos contribuintes, e que a Autorida-
de Tributária e Aduaneira tem sido incapaz de detetar. No 
entanto, existem rendimentos e impostos declarados pelos 
contribuintes ou de uma forma oficiosa, que não são co-
brados, alimentando a divida. A primeira, pode-se dizer que 
a Administração Fiscal “desconhece”, mas em relação aos 
segundos a Administração Fiscal conhece mas tem sido 
incapaz de os cobrar devido essencialmente, a nosso ver, 
a insuficiência de meios. Idênticos fenómenos se verificam 
em relação às contribuições para a Segurança Social. Como 
consequência as dívidas ao Fisco disparam nos últimos 
anos como mostra o gráfico, construído com dados do Re-
latório de combate à evasão e fraude fiscais e aduaneiras 
de 2012.

Gráfico 1 – Evolução da divida fiscal
no período 2007/2012

DIVIDA FISCAL TOTAL (Em Milhões €)
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FONTE: Relatório Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras -2012

senta uma estimativa que fizemos com base em dados do 
Eurostat e do INE. 

Quadro 1 - Uma estimativa da evasão e fraude fiscal em 
Portugal – Período 2003/2012

ANOS PIB/habitante 
de Portugal 
em % do PIB/
habitante da 
UE27

Receita 
tributária por 
habitante em 
Portugal em 
% da receita 
tributária por 
habitante da 
UE27

ESTIMATIVA DA EVASÃO 
E FRAUDE FISCAL EM 
PORTUGAL (a estimativa 
foi obtida admitindo que a 
% que a receita tributária 
por habitante em Portugal 
representa em relação à 
receita tributária da UE27 
fosse igual à % que o PIB 
por habitante de Portugal 
representa em relação ao 
PIB por habitante da UE27)

2003 66,3% 60,1% 3.402

2004 65,6% 57,2% 4.856

2005 64,9% 57,6% 4.475

2006 64,0% 57,1% 4.598

2007 64,0% 57,8% 4.375

2008 64,8% 59,6% 3.641

2009 67,7% 59,1% 5.323

2010 66,5% 59,0% 4.979

2011 64,5% 59,8% 3.194

2012 61,2% 53,9% 5.203

SOMA 44.048

FONTE: Eurostat e INE

Tomando como base a receita tributária média por habitan-
te dos países da U.E27, e admitindo que a portuguesa cor-
respondesse, em percentagem, à percentagem que o PIB 
por habitante português representa em relação ao da UE27, 
o que é uma forma de ponderar a receita tributária pelo nível 
de desenvolvimento de cada país, chega-se a um valor de 
evasão e fraude fiscal que ronda, em média por ano, 4.400 
milhões € totalizando assim, no período 2003/2012, cerca 
de 44.048 milhões €, o que corresponde a 26,7% do PIB 
português de 2012, portanto quase 6 vezes o défice orça-
mental previsto para 2013.
Este valor dá já uma indicação da elevada dimensão da eva-
são e fraude fiscal no nosso país. No entanto, Óscar Afonso 
e Nuno Gonçalves, da Universidade do Porto, apresentando 
já em 2013 os resultados de um trabalho de investigação 
realizado, concluíram que a “economia não observada” em 

EUGéNIO ROSA
EcoNomISTA

A ELEVADA EVASÃO 
E A FRAUDE FISCAL
EM PORTUGAL. 

Num dia preenchido, e após uma sessão de abertu-
ra que contou com o Presidente da Direção da APIT 
- Nuno Barroso, o Reitor da Universidade de Aveiro - 
Prof. Dr. Manuel Assunção, e com a Diretora do ISCA-
-UA - Prof.ª Dr.ª Cristina Miranda, tivemos a felicidade 
de contar com intervenções de elevada qualidade e 
competência de: Óscar Afonso (OBEGEF, FEP), Vítor 
Negrais (ex-Diretor de Finanças de Aveiro e do Porto), 
Jacinto Ruiz Quintanilla (Censor Jurado de Cuentas de 
España), Jorge Rosário Teixeira (Procurador do Ministé-
rio Público - DCIAP), Paulo Morais (TIAC, Universidade 
Europeia), João Carlos Graça (SOCIUS, ISEG/UTL), Ci-
dália Lopes (SOCIUS, ISCAC), Vasco Branco Guimarães 
(CEFA, ISCAL), e Gonçalo Avelãs Nunes (Advogado, 
ISCA-UA, IDET/FDUC). 

No dia 12 de Abril de 2013, numa parceria entre a 
APIT e o ISCA-UA, decorreu em Aveiro (Auditório 
Joaquim José da Cunha) uma conferência dedicada 
ao tema “A Evasão Fiscal em Portugal- Das Causas 
às Consequências, da Prevenção à Punição”.
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uma profunda degradação dos serviços públicos prestados 
à população assim como contribuído para o aumento do 
desemprego em Portugal até porque correspondem a pos-
tos de trabalho destruídos.

Apesar da insuficiência de meios (rácio de trabalhadores e 
de inspetores tributários inferiores aos recomendados pela 
OCDE), a Autoridade Tributária e Aduaneira, um serviço vi-
tal para sustentabilidade financeira do Estado, também tem 
sido atingida pela politica do governo e da “troika” que tem 
empurrado para a aposentação prematura milhares de tra-
balhadores e que, agora, pretende despedir muitas mais de-
zenas de milhares com o objetivo reduzir a despesa pública 
que já é em Portugal (47,5% do PIB, em 2012) inferior à dos 
países da UE27 (49,3% do PIB). De acordo também com a 
DGAEP, entre Dez.2011 e Jun.2013, o numero de trabalhado-
res da Administração Tributária e Aduaneira reduziu-se em 
252. E muitos dos que saíram eram quadros com elevada 
qualificação e experiencia na área tributária. A intenção já 
anunciada pelo governo de reduzir o orçamento da ATD de 
2014 em 17%, certamente vai agravar ainda mais as dificulda-
des de funcionamento e a eficácia da Autoridade Tributária, 
o que determinará que a evasão e fraude fiscal, assim como 
a divida fiscal e as prescrições tenderão a aumentar.

“A grave recessão 
económica… associada 

a uma crescente 
fragilização do Estado… 
está a provocar a rápida 
degradação dos serviços 

públicos.”

Se juntarmos a tudo a politica do governo de concentrar 
a ação da Autoridade Tributária e Aduaneira fundamen-
talmente contra os pequenos contribuintes, de que são 
exemplos a fiscalização generalizada dos restaurantes e a 
recuperação do ISV, que concentraram durante algum tem-
po os meios da AT, em prejuízo da ação contra os grandes 
devedores (6% dos devedores concentram mais de 62% da 
divida) e contra setores mais atreitos à evasão e fraude fis-
cal, está a sobrecarregar e dificultar de uma forma significati-
va a atividade da Autoridade Tributária criando situações de 
sobrecarga de trabalho e de stress face à reação dos con-
tribuintes que são intoleráveis para muitos dos seus traba-
lhadores o que também está a empurrar para aposentações 
prematura muitos deles, em muitos casos os com maior ex-
periência e qualificação.

É nítido o agravamento significativo o aumento da divida 
com o governo PSD/CDS e com a “troika” já que, contraria-
mente à tendência verificada no período anterior, em que a 
divida tinha estabilizado, entre 2010 e 2012, regista-se um 
aumento muito grande da divida ao Fisco pois passou de 
16.536 milhões € para 18.105 milhões € (subiu 1.589 milhões 
€ em apenas 2 anos), que é também uma consequência da 
degradação do Estado provocada pela politica atual. Isto 
também prova que, contrariamente ao que afirmam este 
governo e a “troika”, existem outras soluções para reduzir o 
défice e não apenas o corte na despesa pública essencial, e 
até mais justas e de maior igualdade, que são cobrar os im-
postos àqueles que procuram furtar-se ao seu pagamento, 
nomeadamente aos “devedores estratégicos”, ou seja, aos 
grandes devedores. 

Um indicador preocupante da incapacidade crescente do 
Estado para cobrar impostos é o elevado montante que 
prescreve todos os anos como mostra o quadro 2, também 
construído com dados do mesmo relatório oficial.

Quadro 1 – Valor da divida fiscal prescrita no período 
2005-2011

ANO Valor da divida fiscal declarada prescrita pelas Finanças
(Milhões €)

2005 231,5

2006 500,5

2007 521,3

2008 1266,6

2009 572,6

2010 684,5

2011 615,9

SOMA 4392,9

FONTE: Relatório de Combate à Evasão e Fraude Fiscais e Aduaneiros – 2011 
– pág. 92 – Ministério das Finanças

Só em 7 anos, o Estado perdeu 4.392,9 milhões €, portan-
to quase tanto como aquilo que este governo e a “troika” 
pretendem ainda cortar na despesa pública, devido aos im-
postos que prescreveram determinado pela incapacidade 
em cobrar atempadamente os impostos em divida. E isto 
apesar dos impostos em divida só prescrevem ao fim de 
oito anos.

A crescente fragilização do estado e, consequentemen-
te, da autoridade tributária e aduaneira, um serviço es-
sencial para a sustentabilidade do estado

Segundo os últimos dados divulgados pela DGAEP refe-
rentes ao 2º Trimestre de 2013, entre Dez.2011 e Jun.2013, as 
Administrações Publicas perderam 36.885 trabalhadores, o 
que correspondeu a uma redução de 6% apenas num ano 
e meio. Entre Junho/2012 e Junho/2013, portanto no último 
ano, o número de trabalhadores das Administrações Pú-
blicas passou de 603.168 para 574.946, o que significa que 
sofreu uma redução de 28.222, ou seja, de 4,7%. Portanto, 
a redução do número de trabalhadores da Função Pública 
está a ser feita a um ritmo 2,35 vezes à constante do próprio 
“Memorando de entendimento” assinado pelo PS/PSD/CDS 
em Maio de 2013, o que está a provocar, como é previsível, 
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Angela Merkel’s remarkable election result confirms her po-
sition as the dominant politician in Germany and so also in 
Europe. It is assumed she will get the eurozone she wants: 
Germany writ large. That may prove right. Alas, if she does, 
it is going to be a deeply depressing spectacle. Wolfgang 
Schäuble, Germany’s finance minister, laid out the view on 
which Berlin’s current policy is based, with sobering clarity, 
in the Financial Times last week. The doomsayers, he ar-
gued were wrong.Instead, “the world should rejoice at the 
positive economic signals the eurozone is sending almost 
continuously these days”. If depressions and mass unem-
ployment are a success, then adjustment in the eurozone 
is indeed a triumph. Mr Schäuble accuses his critics of living 
in a “parallel universe”. I am happy to do so rather than live 
in his. Ambrose Evans-Pritchard of The Telegraph has provi-
ded a colourful rejoinder. Kevin O’Rourke of Oxford and Alan 
Taylor of the University of California, Davis, offered a sober 
assessment, concluding that a breakup is not unthinkable. 

So where is the eurozone? Its unemployment is 12 per cent. 
Its gross domestic product in the second quarter was 3 per 
cent below its precrisis peak and 13 per cent below its pre-
-crisis trend (see chart). In the most recent quarter, Spain’s 
GDP was 7.5 per cent below its pre-crisis peak; Portugal’s, 
7.6 per cent; Ireland’s, 8.4 per cent; Italy’s, 8.8 per cent; and 
Greece’s, 23.4 per cent. None of these countries is enjoying a 
strong recovery. The latest unemployment rate is 12 per cent 
in Italy; 13.8 per cent in Ireland; 16.5 per cent in Portugal; 26.3 
per cent in Spain; and 27.9 per cent in Greece. These would 
be higher without emigration. Ireland’s plight is a warning: it 
has long since restored its competitiveness and is running 
a large current account surplus. Yet its GDP has stagnated 
for four years. Similar stagnation may be the fate of others. 
Why? To understand this, one needs to understand why the 
parallels drawn by Mr Schäuble between Germany’s reforms 
in the 2000s and the position of today’s vulnerable coun-
tries are absurd. Germany experienced a mild recession in 
2003; today’s vulnerable countries are suffering depressions. 
Germany’s largest current account deficit was 1.7 per cent 
of GDP in 2000; those of today’s crisis-hit countries were 
far larger, with those of Greece, Portugal and Spain more 
than 10 per cent of GDP. Germany did not have huge debts 
and had no difficulty in financing itself; today, the vulnerable 
countries have huge debt overhangs and much difficulty in 
financing themselves. Before the crisis, the world and euro-
zone economies generated strong demand for German ex-
ports; today’s vulnerable countries are pursuing adjustment 
in a period of chronically weak demand. In the pre-crisis 

boom, Germany’s partners found it hard to avoid high in-
flation; in today’s weak economy, Germany has no difficulty 
in keeping its inflation low. The difficulties confronting the 
vulnerable eurozone countries reflect these conditions. They 
have to improve their competitiveness. But the only one in 
which nominal wages have fallen substantially is Greece. 
Elsewhere, it is rising productivity that has improved com-
petitiveness. But that is the other side of the coin from the 
unemployment. Moreover, if prices and wages did fall, the 
real burden of debt would rise. High nominal interest rates 
relative to the growth of nominal incomes also raise the debt 
burden. All these countries are going to end up with gross 
public debt at more than 100 per cent of GDP. This will be 
hard to manage. In the terrifying summer of 2012, the Euro-
pean Central Bank promised to do “whatever it takes” to save 
the euro. The ECB then announced its Outright Monetary 
Transaction programme of support for bonds ofbeleague-
red sovereigns. This assuaged the markets’ alarm without 
any need (so far) to fire a shot in anger. This has given the 
eurozone time. But it has not solved the underlying proble-
ms. What are those problems? The first is to get out of the 
current mess. The second is to achieve the reforms needed 
in the longer run. Ongoing fiscal transfers seem neither de-
sirable nor feasible. But better insurance mechanisms for so-
vereigns and banks are needed in the long run. Yet all this 
will be academic if the eurozone does not allow its mem-
bers to return to economic health over a reasonable time 
period. Can that be done? Without a change in Germany’s 
philosophy, the answer is No. As Mr Schäuble’s piece makes 

quite clear, demand does not appear in the analysis. Yet a 
large country with a huge structural current account surplus 
does not just export products. It also exports bankruptcy 
and unemployment, particularly if the counterpart capital 
flow consists of short-term debt. That the new macroeco-
nomic imbalances procedure avoids recognising the role of 
Germany’s shortage of domestic demand is most revealing. 
The benchmark for concern over a current account surplus 
is 6 per cent of GDP, regardless of the size of the country. 
Germany’s average turns out to be exactly 5.9 per cent. So 
what is actually happening? The answer is that the eurozone 
is trying to become a bigger Germany (see charts). A mix-
ture of rising productivity and collapsing demand has dri-
ven vulnerable economies into external balance. Meanwhile, 
Germany is redirecting its surpluses outside the eurozone. 
Overall, the shift in the eurozone’s current account balance 
towards surplus between the fourth quarter of 2008 and the 
second quarter of 2013 is €340bn. To the extent that this 
helps solve the eurozone’s internal problems, it does so by 
exporting bankruptcy elsewhere. This attempt to export its 
difficulties via beggar-my-neighbour policies is inconsistent 

with the eurozone’s obligations inside the Group of 20 lea-
ding countries. But it also will not work, for two reasons: first, 
the eurozone is far too big to achieve export-led growth, as 
Germany has done; and, second, the currency is likely to ap-
preciate still further, thereby squeezing the less competitive 
economies all over again. None of this, so far as I can judge, 
even appears relevant inside Mr. Schäuble’s universe. In that 
universe, pursuit of competitiveness is never recognised for 
the zero-sum game itis if demand is completely ignored. The 
eurozone could be a success, but not under such a philoso-
phy. Will it survive? Nobody really knows. Is this how Europe’s 
most ambitious project should be run? No.
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A country with a huge
structural current account 
surplus does not just export 
products it also exports 
bankruptcy.
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NUNO CEREJEIRA NAMORA
ADvogADo

Todos somos frequentemente confrontados com actos 
de violência gratuita, que verificamos manifestarem-se 
de várias formas, quer através da força física, quer atra-
vés de palavras ou mesmo de meras atitudes.

Não menos vezes nos interrogamos quanto ao porquê de 
tais actos, sendo que, mantendo presente a imperativa cen-
surabilidade, tentamos encontrar o motivo subjacente a tais 
condutas e, sempre criticando todas as formas de violência, 
vemo-nos a distinguir as atitudes motivadas por uma razão 
relativamente compreensível, das que se estribam num inte-
resse torpe e/ou fútil.
Por força da minha actividade profissional, tomo diariamen-
te conhecimento de realidades passíveis de integrar ilícitos 
criminais, manifestando-se estas das mais variadas formas e 
motivadas pelos mais diversos interesses – a titulo de exem-
plo refiram-se os crimes motivados por interesses passio-
nais, os que notoriamente são cometidos por fundamentos 
económicos, os alavancados pela defesa da honra e digni-
dade, da propriedade, etc.
Mais recentemente tomei contacto com uma nova realida-
de: a violência contra inspectores tributários. Apesar de vir-
tualmente já a conhecer, desconhecia a sua gravidade, as 
suas consequências práticas, a quantidade e os tipos ou 
formas que assume.
 Este novel fenómeno, deve-se, provavelmente, ao facto de, 
não raras vezes o contribuinte transferir para o Inspector Tri-
butário a responsabilidade pelas medidas tributárias levadas 
a cabo pelo Estado. 
Pela gravidade e quantidade de casos que tenho defendi-
do, com graves consequências no emprego, saúde e Família, 
tenho que reconhecer que a opção pela carreira de Inspec-
tor Tributário se consubstancia, cada vez mais, num acto de 
verdadeira coragem que, racionalmente, apenas pode ser 
justificado recorrendo a uma verdadeira paixão pela prosse-
cução do interesse público e pela justiça social.
Os Inspectores Tributários são confrontados no exercício 
da sua actividade profissional e mesmo no seio da sua vida 
privada, com situações atentatórias da sua dignidade profis-
sional e pessoal.

Usuais são as situações em que, no exercício da sua acti-
vidade profissional, o Inspector Tributário é ameaçado por 
contribuintes alvo de acções inspectivas, estando assim em 
causa a sua integridade física e, por vezes, da sua própria 
família.
Não menos normais são os casos em que, contra o Inspector 
Tributário, em consequência do que este relata no Relatório 
de Inspecção, são apresentadas participações criminais pela 
prática do crime de difamação, previsto e punível nos ter-
mos do artigo 180.º do Código Penal.
Ademais, apresentaram-se-me também conjunturas em 
que os Inspectores Tributários, em actos típicos da sua 
vida social (como por exemplo uma ida a um restaurante, 
ou supermercado), são insultados e mesmo agredidos por 
desconhecidos que, tendo conhecimento da sua activida-
de profissional, dirigem as suas frustrações ou desconten-
tamento quanto a medidas tomadas pelo Estado, contra a 
pessoa do Inspector Tributário.
Entendo que se deve condenar qualquer tipo de violência, e 
advogo que se devem tomar, com firmeza, medidas judiciais 
de combate a este fenómeno. Nesta senda, sou um apolo-
gista de reacções proporcionais às acções atentatórias da li-
berdade pessoal e profissional de quem com elas sofre. Mas, 
sem jamais olvidar a aptidão de resultado de tais reacções 
em face do resultado proposto, que nada mais deverá ser 
que a eliminação de tais situações e a actuação por forma 
a que a comunidade se aperceba das consequências que 
estas podem ter.
Assim sendo, quanto às efemérides que primeiramente 
elenco, julgo que nada mais restará às vítimas das mesmas 
senão o recurso à via penal, apresentando estas a compe-
tente participação criminal contra os agressores (que não 
têm outro nome) pela prática do crime de ameaça, previsto 
e punível nos termos do artigo 153.º do Código Penal com 
pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias.
O mesmo defendo quanto à última das factualidades que 
elenco, com a apresentação da(s) competente(s) queixa(s)-
-crime pela prática do(s) crimes(s) de injúria e/ou de ofensa 
à integridade física.
No tocante ao segundo grupo de situações – que a pratica 
tem ditado serem arquivadas em fase de inquérito porquan-
to os Inspectores Tributários se limitam a cumprir as suas 
funções e a relatar aquilo que apuram em sede de inspec-
ção -  julgo que, para prevenir eventuais situações análogas, 
deve ser apresentada por estes participação criminal (con-
tra os autores da primeira participação) pela prática do cri-
me de denúncia caluniosa (artigo 365.º Código Penal), cuja 
pena pode ser elevada a um ano de prisão.
Só com uma postura próactiva e efectiva poderemos, não 
só defender os direitos dos Inspectores Tributários que são 
postos em causa mas também reprimir futuras situações 
análogas, atingindo-se assim a juridicamente apelidada re-
afirmação contra-fáctica da norma.

INSPECTOR TRIBUTÁRIO:
UMA PROFISSÃO DE RISCO
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PATRICk BATISTA GOMES
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REGIME DOS BENS EM
CIRCULAÇÃO FERRAMENTA DE
COMBATE à EVASÃO FISCAL

O Regime dos Bens em Circulação (RBC) surge em 1980 
como ferramenta de combate à evasão fiscal volvidos 14 
anos da vigência do Imposto de Transações (IT), ante-
cessor do IVA.

De notar que o impulso para a aprovação desse regime que 
na essência se mantém até aos dias de hoje, foi precisamen-
te a constatação de uma evasão com significativos efeitos 
ao nível do IT dizendo-se que «[…] se, por um lado, o Estado 
é defraudado nas receitas a que por lei tem direito, por outro 
lado, os transgressores concorrem em condições vantajosas 
com os contribuintes cumpridores das suas obrigações […]» 1

Procurando combater de forma assertiva esta evasão foi en-
tão criado um regime que previa «[…] severas penalidades 
para os remetentes e transportadores faltosos […]» 1 , desig-
nadamente a apreensão das mercadorias em situação irre-
gular e dos veículos onde as mesmas eram transportadas, 
para além de contraordenações aplicáveis ao remetente e 
transportador dos bens.

Desde essa criação em 1980 até ao regime que temos 
hoje em vigor, foram efetuadas várias adaptações, sendo 
que efetivamente a mais significativa é a produzida pelo 
Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto que manteve a 
essência de todo o diploma legal (Decreto-Lei 147/2003, de 
11 de julho), acrescendo a obrigação de comunicação prévia 
à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), desmaterializan-
do um processo que até agora, era exclusivamente assente 
no suporte de papel, permitindo a emissão de documentos 
de transporte (DT) em formato eletrónico e reorganizando a 
comunicação e impressão de DT produzidos em tipografias.

Como se justifica a necessidade destas mudanças?

Efetivamente o RBC mantinha uma significativa matriz bu-
rocrática, totalmente assente em papel, com excessivos 
custos de contexto e dificuldade de produção e arquivo de 
toda a documentação de transporte nesse suporte, em es-
pecial nos operadores económicos de elevada dimensão. 

Por outro lado e enquanto ferramenta de combate à eva-
são fiscal, com um cariz claramente indutor do cumprimento 
voluntário, os operadores económicos vinham encontrando 
várias formas de contornar este regime, verificando-se infra-
ções desde a simples não emissão de DT, à sua alteração su-
cessiva pelos sistemas informáticos onde eram produzidos, 
à utilização de DT de produção tipográfica com numeração 
repetida, à subtração de bens transportados a esses DT, ou 
ao simples uso dos mesmos DT para a realização de vários 
transportes.

Do lado da Inspeção Tributária, a realidade do curto espaço 
temporal para conservação destes documentos (2 anos) 2, as-
sociada à prática de inspeções externas aos exercícios mais 
próximos da caducidade do direito à liquidação, para além 
das contingências antes descritas que resultavam em redu-
zidas anomalias apuradas face à dificuldade da sua verifica-
ção, ditou que a generalidade dos procedimentos inspetivos 
não considerassem o controlo entre documentos de trans-
porte e faturas, como um elemento preponderante, vindo 
assim a gorar os objetivos fixados com o RBC.

Contribuirá igualmente para este abandono a elevada tec-
nicidade exigida de forma crescente aos técnicos da Inspe-
ção Tributária, fruto do uso generalizado da contabilidade 
organizada como forma de apuramento dos tributos devi-
dos, resultando que muitas das correções efetuadas se ba-
seiam em correções técnicas de elevada complexidade ou 
na avaliação indireta por vícios dessas contabilidades, vícios 
estes que raramente têm sustentação em anomalias do foro 
técnico e sim na constatação que estas contabilidades não 
passam de um exercício de criação de um mundo puramen-
te virtual que em nada tem a ver com a situação real dos su-
jeitos passivos, designadamente pela simples omissão das 
operações que, exatamente o RBC quer trazer para a luz do 
dia, que é como quem diz, para a esfera da tributação.

Efetivamente o RBC apresentava e apresenta um objetivo 
ambicioso que, com as alterações sofridas recentemente o 
trouxe para um patamar superior de combate à evasão fiscal: 

1. Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 241/80, de 21 de julho, que ainda nos dias de hoje surge tão atual.
2. Tal como dispõe o n.º 6, do art.º 6.º, do RBC.

i) por um lado, trazer ao conhecimento da AT, no imediato, 
informação sobre os transportes, localização de bens e rea-
lização de operações tributáveis; ii) por outro lado e perspe-
tivando-se por autorizações legislativas a comunicação dos 
inventários no final de cada exercício económico, permitirá a 
criação de um inventário per-
manente atualizado junto da 
AT; iii) por final e como obje-
tivo principal, a criação de um 
eixo de controlo e indução ao 
cumprimento voluntário ini-
ciado na comunicação prévia 
dos transportes de bens, co-
municação dos elementos das 
faturas, declaração das maté-
rias tributáveis e pagamento 
dos impostos devidos, com 
a possibilidade da AT intervir 
nestes vários pontos efetuan-
do controlos automatizados e 
impondo sobre os operadores 
económicos o ónus de justificação de eventuais divergên-
cias, o que permitirá uma intervenção da AT em momento 
prévio ao do nascimento do principal problema aqui asso-
ciado: o risco de omissão de operações à tributação.
A prazo estas alterações surtirão ainda outros efeitos posi-

tivos, tanto na exigência de organização dos próprios ope-
radores económicos, como na redução dos seus custos de 
contexto, com a desmaterialização de todo este processo e 
crescente necessidade de informatização dos sujeitos pas-
sivos, com os efeitos benéficos que daí advirão à economia 

nacional.
Obviamente que estas altera-
ções exigirão muito da AT em 
termos de recursos humanos 
ou materiais, para além de 
uma mudança no paradigma 
da organização, concentrando 
esforços na indução do cum-
primento voluntário e não na 
minimização das perdas verifi-
cadas quando a evasão fiscal 
já se concretizou, como até 
agora vinha sucedendo na ge-
neralidade das situações. Em 
linguagem médica: uma vacina 
no lugar de um antibiótico.

Certo é que se vem provando pelo passado que tanto ope-
radores económicos como a AT têm estado à altura dos de-
safios que lhes são colocados. Do verificado no passado fica 
a convicção que as alterações agora infligidas ao RBC, não 
serão a exceção.

Obviamente que estas 
alterações exigirão 

muito da AT em termos 
de recursos humanos 

ou materiais, para além 
de uma mudança no 

paradigma da organização
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Novas regras aplicáveis aos bens em circulação
Comunicação à Autoridade Tributária dos elementos dos 
documentos de transporte.

1 - Legislação aplicável e entrada em vigor

O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(LOE 2013), republicou o regime de bens em circulação ob-
jeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, cuja mudança 
fundamental consiste na obrigação de comunicação prévia 
à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) dos elementos dos 
documentos de transporte.

REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

JULHO DE 2003

DECRETO - LEI
Nº 147/2003

AGOSTO DE 2012

DECRETO - LEI
Nº 198 / 2012

DEZEMBRO DE 2012

LEI Nº 66- 
B / 2003

ABRIL DE 2013

PORTARIA
Nº 161 / 2013
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NOVAS REGRAS 
APLICÁVEIS AOS BENS EM
CIRCULAÇÃO

A entrada em vigor do regime estava inicialmente prevista 
para 1 de janeiro de 2013, a qual foi adiada pelo artigo 198.º 
da Lei do Orçamento do Estado para 2013, determinando 
que as alterações introduzidas no regime de bens em circu-
lação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, 
constantes no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 
de agosto, bem como na Lei do OE2013, apenas entravam 
em vigor no dia 1 de maio de 2013.

Contudo, a medida carecia de regulamentação através de 
Portaria do Ministro das Finanças, designadamente no que 
concerne ao modo de cumprimento das obrigações de co-
municação dos documentos de transporte, a qual veio a 
ser publicada em 23 de abril de 2013 (Portaria n.º 161/2013), 

adiando, mais uma vez, a entrada em vigor para o dia 1 de 
julho de 2013. Este novo adiamento da entrada em vigor 
foi justificado pela AT como forma de permitir uma melhor 
adaptação dos agentes económicos às novas regras apli-
cáveis aos bens em circulação e por razões operacionais 
relacionadas com o novo sistema de comunicação por 
transmissão eletrónica de dados.

Por último, tendo em conta o carácter totalmente inovador 
desta reforma e de forma a permitir às empresas uma adap-
tação gradual ao novo regime, o Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, por despacho 28 de junho de 2013, deter-
minou que até ao dia 15 de outubro de 2013 não serão apli-
cadas quaisquer sanções (coimas ou apreensão) nos casos 
de ausência de comunicação electrónica prévia dos docu-
mentos de transporte por parte das empresas, desde que 
essa comunicação seja efetuada até àquela data. Nestes 
termos, os primeiros meses de aplicação do novo sistema 
visam proporcionar todas as condições para que o novo re-
gime seja um fator de eficiência para as empresas e cumpra 
adequadamente a sua missão de combater, com eficácia, a 
fraude fiscal e a economia paralela.

REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ENTRADA
EM VIGOR

01/07/2013

ADAPTAÇÃO 
GRADUAL AO NOVO 
REGIME
01/07/2013 A 15/10/2013

APLICAÇÃO DE 
COIMAS OU APREENSÃO 
A PARTIR DE
16/10/2013

2 - Razões subjacentes à alteração do regime de bens em 
circulação e impacto da medida

Um dos vetores essenciais da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de de-
zembro (LOE 2012), consistia no reforço significativo do com-
bate à fraude e evasão fiscais de forma a garantir uma justa 
repartição do esforço fiscal. Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 
198/2012, de 24 de agosto, instituiu um regime que regula a 
transmissão eletrónica dos elementos das faturas e outros 
documentos com relevância fiscal, para reforçar o combate à 
informalidade e evasão fiscal e para auxiliar os contribuintes a 
evitar o incumprimento das suas obrigações fiscais.

Ao mesmo tempo, o citado diploma legal procedeu à altera-
ção do regime de bens em circulação objeto de transações 
entre sujeitos passivos de IVA, no sentido de se estabelece-
rem regras que assegurem a integridade dos documentos de 
transporte e que garantam à AT um controlo mais eficaz des-
tes documentos, obstando a sua posterior viciação ou ocul-
tação. Na perspetiva da AT, o novo regime permite-lhe um 
reforço do controlo efetivo das operações realizadas pelos 
agentes económicos e, por outro lado, foi concebido para tor-
nar mais simples e mais rápido o cumprimento de obrigações 
de emissão de documentos de transporte pelas empresas.

Tendo presente os constrangimentos que se verificaram 
aquando da entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2013, do 
e-fatura e das alterações inerentes, como sejam a questão 
nominativa dos documentos que passaram a designar-se, 
obrigatoriamente, por fatura, fatura-recibo e fatura simplifi-
cada; e a obrigatoriedade de comunicação até ao dia 25 de 

cada mês das faturas emitidas no mês anterior, será de ante-
ver um processo bem mais difícil de implementar e adaptar 
pelas empresas e pela AT, já bem patente nos sucessivos 
adiamentos da sua entrada em vigor.

Se o tema do e-fatura está confinado aos departamentos 
administrativos, com especial destaque para a informática, 
já o tema dos bens em circulação extravasa este domínio, 
pois afeta a chamada economia real, ao nível das transações 
das empresas, envolvendo departamentos produtivos, de 
armazenagem, de logística e transportes e, também, os de-
partamentos administrativos. Para além disso, também são 
exigidas novas adaptações de contexto às empresas que se 
dedicam ao transporte de mercadorias por conta de tercei-
ros (transportadores de bens) e às tipografias devidamente 
autorizadas pelo Ministro das Finanças a imprimirem docu-
mentos de transporte.

3 - Âmbito de aplicação

Aplicável a todos os bens em circulação, em território nacio-
nal, seja qual for a sua natureza ou espécie, que sejam objeto 

de operações realizadas por sujeitos passivos de imposto 
sobre o valor acrescentado, os quais devem ser acompa-
nhados de documentos de transporte processados nos ter-
mos do artigo 4.º do regime de bens em circulação. Não se 
encontram abrangidos pelo regime, em matéria de comuni-
cação dos documentos de transporte:

•	 Transportes intracomunitários;
•	 Transportes para países terceiros;
•	 Transportes cujo destinatário ou adquirente seja con-

sumidor final;
•	 Transportes efetuados por particulares de bens de uso 

pessoal;
•	 Sujeitos passivos que, no período de tributação an-

terior, para efeitos dos impostos sobre o rendimento 
(IRS ou IRC), tenham um volume de negócios inferior 
ou igual a € 100 000. Neste caso, será relevante aos 
sujeitos passivos exibirem às autoridades documento 
comprovativo do volume de negócios do ano anterior, 
ou seja, referente ao ano de 2012;

•	 Nos casos em que a fatura serve também de documen-
to de transporte e seja emitida pelos sistemas informá-
ticos, devendo a circulação dos bens ser acompanhada 
da respetiva fatura emitida.

A comunicação dos elementos dos documentos de trans-
porte é efetuada pelos sujeitos passivos remetentes dos 
bens, podendo estes habilitar terceiros a fazê-la, em seu 
nome e por sua conta, em funcionalidade disponibilizada no 
Portal das Finanças.
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sede e número de identificação fiscal do remetente;
b. Nome, firma ou denominação social, domicílio ou 
sede do destinatário ou adquirente;
c. Número de identificação fiscal do destinatário ou 
adquirente, quando este seja sujeito passivo, nos ter-
mos do artigo 2.º do CIVA;
d. Designação comercial dos bens, com indicação 
das quantidades.

•	 Os documentos de transporte (faturas, guias de remes-
sa ou documentos equivalentes) cujo conteúdo não 
seja processado por computador devem conter, em 
impressão tipográfica, a referência à autorização minis-
terial relativa à tipografia que os imprimiu, a respetiva 
numeração atribuída e ainda os elementos identificati-
vos da tipografia, nomeadamente a designação social, 
sede e número de identificação fiscal;

•	 As faturas, guias de remessa ou documentos equiva-
lentes devem ainda indicar os locais de carga e des-
carga, referidos como tais, e a data e hora em que se 
inicia o transporte, presumindo-se, na falta de menção 
expressa, os constantes do documento de transporte;

•	 Os documentos de transporte, quando o destinatário 
não seja conhecido na altura da saída dos bens dos lo-
cais referidos, são processados globalmente e impres-
sos em papel, devendo proceder-se do seguinte modo 
à medida que forem feitos os fornecimentos:

a. No caso de entrega efetiva dos bens, devem ser 
processados em duplicado, utilizando-se o duplicado 
para justificar a saída dos bens, fazendo-se sempre 
referência ao respetivo documento global, havendo 
lugar a comunicação no Portal das Finanças, até ao 
5.º dia útil seguinte ao do transporte;
b. No caso de saída de bens a incorporar em serviços 
prestados pelo remetente dos mesmos, deve a mes-
ma ser registada em documento próprio, nomeada-
mente folha de obra ou qualquer outro documento 
equivalente, fazendo-se sempre referência ao respeti-
vo documento global, havendo lugar a comunicação 
no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte ao 
do transporte;
c. As alterações ao local de destino, ocorridas duran-
te o transporte, ou a não aceitação imediata e total 
dos bens transportados, obrigam à emissão de do-
cumento de transporte adicional em papel, identifi-
cando a alteração e o documento alterado, havendo 
lugar a comunicação no Portal das Finanças, até ao 
5.º dia útil seguinte ao do transporte.

•	 As alterações ao local de destino, ocorridas durante 
o transporte, ou a não aceitação imediata e total dos 
bens transportados, obrigam à emissão de documen-
to de transporte adicional em papel, identificando a 
alteração e o documento alterado. Quando tais altera-
ções forem efetuadas em documentos de transporte 
impressos em tipografias autorizadas e processados 
pelos transportadores, são comunicadas pelos reme-
tentes, ou pelos próprios transportadores, desde que 
devidamente habilitados pelos remetentes, até ao 5.º 
dia útil seguinte ao do transporte;

•	 No caso em que o destinatário ou adquirente não seja 
sujeito passivo, far-se-á menção do facto no documen-
to de transporte;

•	 Relativamente aos bens transportados por vendedo-
res ambulantes e vendedores em feiras e mercados, 
destinados a venda a retalho, abrangidos pelo regime 
especial de isenção ou regime especial dos peque-

nos retalhistas a que se referem os artigos 53.º e 60.º 
do CIVA, respetivamente, o documento de transporte 
pode ser substituído pelas faturas de aquisição proces-
sadas nos termos e de harmonia com o artigo 36.º do 
mesmo Código.

5 - Conceito de bens em circulação

Consideram-se bens em circulação:

a. Todos os que se encontrem fora dos locais de pro-
dução, fabrico, transformação, exposição, dos esta-
belecimentos de venda por grosso e a retalho ou de 
armazém de retém, por motivo de transmissão one-
rosa, incluindo a troca, de transmissão gratuita, de 
devolução, de afetação a uso próprio, de entrega à 
experiência ou para fins de demonstração, ou de in-
corporação em prestações de serviços, de remessa à 
consignação ou de simples transferência, efetuadas 
pelos sujeitos passivos referidos no artigo 2.º do CIVA;
b. Os encontrados em veículos nos atos de descarga 
ou transbordo mesmo quando tenham lugar no inte-
rior dos estabelecimentos comerciais, lojas, armazéns 
ou recintos fechados que não sejam casa de habita-
ção, bem como os bens expostos para venda em fei-
ras e mercados a que se referem os Decretos-Leis n.ºs 
252/86, de 25 de agosto, e 259/95, de 30 de setembro.

ficam excluídos:

a. Os bens manifestamente para uso pessoal ou do-
méstico do próprio;
b. Os bens pertencentes ao ativo imobilizado;
c. Os bens provenientes de produtores agrícolas, 
apícolas, silvícolas ou de pecuária, resultantes da sua 
própria produção, transportados pelo próprio ou por 
sua conta;
d. Os bens dos mostruários entregues aos pracis-
tas e viajantes, as amostras destinadas a ofertas de 
pequeno valor e o material de propaganda, em con-
formidade com os usos comerciais e que, inequivoca-
mente, não se destinem a venda;
e. Os filmes e material publicitário destinados à exibi-
ção e exposição nas salas de espetáculos cinemato-
gráficos, quando para o efeito tenham sido enviados 
pelas empresas distribuidoras, devendo estas fazer 
constar de forma apropriada nas embalagens o res-
petivo conteúdo e a sua identificação fiscal;
f. Os veículos automóveis, tal como se encontram de-
finidos no Código da Estrada, com matrícula definitiva;
g. As taras e embalagens retornáveis;
h. Os resíduos sólidos urbanos provenientes das re-
colhas efetuadas pelas entidades competentes ou 
por empresas a prestarem o mesmo serviço;
i. Os produtos sujeitos a impostos especiais de con-
sumo, tal como são definidos no artigo 4.º do Código 
dos Impostos Especiais de Consumo, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de dezembro, 
quando circularem em regime suspensivo nos termos 
desse mesmo Código;
j. Os bens respeitantes a transações intracomunitá-
rias a que se refere o Decreto-Lei n.º 290/92, de 28 
de dezembro;
k. Os bens respeitantes a transações com países ou 
territórios terceiros quando em circulação em territó-

rio nacional sempre que sujeitos a um destino adu-
aneiro, designadamente os regimes de trânsito e de 
exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.º 
2913/92, do Conselho, de 12 de outubro;
l. Os bens que circulem por motivo de mudança 
de instalações do sujeito passivo, desde que o fac-
to e a data da sua realização sejam comunicados às 
direções de finanças dos distritos do itinerário, com 
pelo menos oito dias úteis de antecedência, devendo 
neste caso o transportador fazer-se acompanhar de 
cópia dessas comunicações.

Comprovação da não obrigatoriedade de documento
de transporte: 

•	 Relativamente à circulação de bens não sujeitos à obri-
gatoriedade de documento de transporte nos termos 
do regime de bens em circulação objeto de transações 
entre sujeitos passivos de IVA, sempre que existam 
dúvidas sobre a legalidade da sua circulação, podem 
as autoridades competentes (Autoridade Tributária e 
Aduaneira; GNR; ASAE) exigir prova da sua proveniên-
cia e destino;

•	 Neste caso, as entidades que transportam os bens 
podem fazer prova da exclusão no âmbito do regime, 
mediante a apresentação de qualquer documento 
comprovativo da natureza e quantidade dos bens, sua 
proveniência e destino;

•	 Por exemplo, no caso dos agricultores, podem exibir a 
declaração de início de atividade nas Finanças, ou do-
cumento emitido pela Junta de Freguesia, atestando 
que exercem a atividade agrícola;

•	 Em caso de transporte dos bens provenientes de pro-
dutores agrícolas, apícolas, silvícolas ou de pecuária 
resultantes da sua própria produção, que não seja efe-
tuado pelo produtor ou por sua conta, a obrigação de 
comunicação considera-se também cumprida, desde 
que, cumulativamente:

a. Seja comunicado previamente pelo adquirente, 
nos termos e condições previstas no artigo 3.º da 
Portaria n.º 161/2013, de 23 de abril, e em documento 
próprio, pelo menos o número de identificação fiscal 
de cada produtor e a data do início do transporte;
b. Sejam emitidos documentos de transporte em pa-
pel, impressos em tipografias autorizadas, à medida 
que os bens forem objeto de carga, identificando o 
número de identificação fiscal do produtor, a desig-
nação comercial dos bens e as quantidades, bem 
como o local, o dia e a hora de carga, devendo tais 
documentos acompanhar o transporte de bens;
c. Os elementos dos documentos referidos na alínea 
anterior sejam inseridos no Portal das Finanças, até 
ao 5.º dia útil seguinte ao do início do transporte, fa-
zendo menção do documento comunicado nos ter-
mos da alínea a).

6 - Processamento e comunicação à AT dos documentos 
de transporte

Os documentos de transporte devem ser emitidos por 
uma das seguintes vias e nos casos das alíneas b) a e) em 
3 exemplares, com uma ou mais séries, convenientemente 
referenciadas:

4 - Documentos de transporte

Consideram-se documentos de transporte a fatura, guia de 
remessa, nota de devolução, guia de transporte ou docu-
mentos equivalentes.
•	 As faturas devem conter obrigatoriamente os elementos 

referidos no n.º 5 do artigo 36.º do CIVA, logo as faturas 
simplificadas não servem como documento de transporte;

•	 As guias de remessa ou documentos equivalentes de-
vem conter, pelo menos, os seguintes elementos:

a. Nome, firma ou denominação social, domicílio ou 
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a. Por via eletrónica, devendo estar garantida a au-
tenticidade da sua origem e a integridade do seu 
conteúdo, de acordo com o disposto no CIVA;
b. Através de programa informático que tenha sido 
objeto de prévia certificação pela Autoridade Tri-
butária e Aduaneira (AT), nos termos da Portaria n.º 
363/2010, de 23 de junho, alterada pela Portaria n.º 
22-A/2012, de 24 de janeiro;
c. Através de software produzido internamente pela em-
presa ou por empresa integrada no mesmo grupo econó-
mico, de cujos respetivos direitos de autor seja detentor;
d. Diretamente no Portal das Finanças;
e. Em papel, utilizando-se impressos numerados se-
guida e tipograficamente.

VIA
ELETRÓNICA

PROGRAMA
CERTIFICADO

PROGRAMA
PRÓPRIO

IMPRESSOS
TIPOGRÁFICOS

PORTAL DAS
FINANÇAS

PROCESSAMENTO

•	 Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à AT os 
elementos dos documentos processados nos termos 
anteriormente referidos, antes do início do transporte.

•	 A comunicação por transmissão eletrónica de dados é 
efetuada por uma das seguintes vias:

a. Por transmissão eletrónica em tempo real, inte-
grada em programa informático, utilizando o Web-
-service disponibilizado pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT);
b. Através do envio de ficheiro exportado pelo pro-
grama informático de emissão, recorrendo à aplica-
ção de envio de dados disponibilizada no Portal das 
Finanças na Internet (www.portaldasfinancas.gov.pt);
c. Através da emissão direta no Portal das Finanças 
do documento de transporte.

•	 A comunicação dos elementos dos documentos de 
transporte é realizada através de serviço telefónico au-
tomático, nos seguintes casos:

a. Quando os documentos de transporte sejam emi-
tidos em papel, utilizando-se impressos numerados 
seguida e tipograficamente, pelas entidades não 
abrangidas pela obrigatoriedade de utilização de 
programas informáticos;
b. Durante o período de inoperacionalidade do sis-
tema de comunicação por transmissão eletrónica de 
dados, desde que devidamente comprovada pelo 
respetivo operador.

•	 A AT disponibiliza no Portal das Finanças, mediante au-
tenticação das entidades que a solicitem, uma senha 
individual de acesso ao serviço telefónico automático. 
Na comunicação telefónica indicam-se os seguintes 
elementos do documento de transporte:

a. Os quatro últimos dígitos do número do documen-
to de transporte, devendo, se inferior ao milhar, ser pre-
cedido de “zeros” até completar os quatro dígitos;

b. A data de início do transporte (dia e mês, por esta 
ordem, com a inserção de quatro dígitos);
c. A hora do início do transporte (hora e minuto, por 
esta ordem, com a inserção de quatro dígitos);
d. O número de identificação fiscal do adquirente, 
quando aplicável.

TRANSMISSÃO
ELETRÓNICA

COMUNICAÇÃO
À AT

COMUNICAÇÃO
TELEFÓNICA,

COM INSERÇÃO
POSTERIOR NO

PORTAL DAS
FINANÇAS

•	 A AT valida a comunicação telefónica efetuada pelos 
sujeitos passivos, com a atribuição de um código de 
comunicação telefónica, através de mensagem de voz 
e escrita, que atesta que a comunicação daqueles ele-
mentos foi efetuada com sucesso;

•	 No caso das comunicações por transmissão eletrónica 
de dados, a AT atribui um código de identificação ao 
documento, ficando o transportador dispensado de se 
fazer acompanhar do documento de transporte.

7 - Comunicação em caso de inoperacionalidade dos sis-
temas da AT

•	 Em caso de inoperacionalidade dos sistemas da AT 
que suportam a gestão da comunicação dos elemen-
tos dos documentos de transporte, os sujeitos passivos 
ficam dispensadas da comunicação prévia, sendo obri-
gados a comunicar os elementos dos documentos de 
transporte, até ao 5.º dia útil seguinte ao do início do 
transporte. Nestes casos, o transportador deve fazer-se 
acompanhar dos documentos de transporte em supor-
te de papel.

•	 Nos casos em que ocorra indisponibilidade dos siste-
mas da AT que suportam a gestão da comunicação 
dos elementos dos documentos de transporte, a AT 
deverá conservar, por um período de 60 dias, o registo 
histórico das ocorrências e a sua delimitação temporal, 
para efeitos da verificação da prática de infrações e le-
vantamento do auto de notícia, quando a ele haja lugar.

8 - Transportadores

Os transportadores de bens, independentemente do seu 
destino ou dos meios de transporte utilizados, devem sem-
pre exigir aos remetentes dos mesmos, o original e o dupli-
cado do documento de transporte ou, sendo caso disso, o 
código de identificação atribuído pela AT.
No caso de bens importados, os quais circulem entre a es-
tância aduaneira de desalfandegamento e o local do pri-
meiro destino, o transportador deve fazer-se acompanhar 
de documento probatório do desalfandegamento dos mes-
mos. Por último, quando o transporte dos bens for efetua-
do por um transportador regular coletivo de passageiros ou 
mercadorias ou por empresas concessionárias que prestem 
o mesmo serviço, o documento de transporte ou o código 
de identificação atribuído pela AT podem acompanhar ou 
bens em envelope fechado, sendo, no entanto, permitido às 
autoridades a sua abertura para efeitos de fiscalização. No 
caso de transportadores públicos de passageiros, em que 
os bens em circulação pertencem aos próprios passageiros, 
é óbvio que estas questões não se aplicam.

9 - Tipografias autorizadas

A impressão tipográfica dos documentos de transporte em 
papel (numerados seguida e tipograficamente) só pode ser 
efetuada por tipografias devidamente autorizadas pelo Mi-
nistro das Finanças, devendo essa obedecer a um sistema 
de numeração unívoca. Esta autorização é concedida, me-
diante a apresentação do respetivo pedido, às tipografias 
(pessoas singulares ou coletivas ou entidades fiscalmente 
equiparadas), devendo estas exercer atividade tipográfica 
ou que a iniciem entretanto. 
Existem, no entanto, várias condições a cumprir, como se-
jam: ausência de condenações nos termos do RGIT e ou 
RJIFNA; tenham a sua situação regularizada perante o Esta-
do; não se encontrem em estado de falência ou de insolvên-
cia e não tenham sido condenadas por qualquer crime nos 
termos do Código Penal.
A apresentação do pedido deverá ser efetuada por via ele-
trónica no Portal das Finanças, devendo conter a identifi-
cação, atividades exercidas, local do estabelecimento e ser 
acompanhado dos seguintes elementos: certificado do re-
gisto criminal do proprietário (pessoas singulares) ou dos 
sócios-gerentes ou administradores (sociedade) e ainda 



REVISTA APIT • SETEMBRO 2013

22

© VIDAECONóMICA
ARTIgo AcTUALIzADo PUBLIcADo oRIgINALmENTE
No BoLETIm Do coNTRIBUINTE Nº 10, ANo 81º, 2013

certificado emitido pela entidade judicial respetiva atestan-
do o estado de não falência da tipografia. Quando se deixe 
de verificar qualquer um destes elementos, o Ministro das 
Finanças pode determinar a revogação da autorização con-
cedida à tipografia. Contudo, é permitida a subcontratação 
entre tipografias autorizadas.
 A aquisição dos documentos de transporte à tipografia au-
torizada é feita mediante requisição escrita do adquirente 
utilizador, sendo o fornecimento dos mesmos registado em 
suporte informático para posterior comunicação à AT pelas 
tipografias, devendo ser mantidos por um período de 4 anos 
e arquivados por ordem cronológica. Esta comunicação é 
feita previamente à impressão dos respetivos documentos.  

As tipografias devem ter em especial atenção no caso de 
adquirentes que não se encontram registados na AT para o 
exercício de uma atividade comercial, industrial ou agrícola. 
Nesse caso, a AT emite em tempo real um alerta no Portal 
das Finanças, o qual é seguido de notificação, advertindo a 
tipografia de que não deve proceder à impressão dos docu-
mentos requeridos, sob pena de ser cancelada a autoriza-
ção de impressão. 

CONDIÇÕES:

REQUERENTE
(DOCUMENTOS DE 

TRANSPORTE EM PAPEL)

REQUISIÇÃO
ESCRITA

TIPOGRAFIA
AUTORIZADA

PEDIDO

PORTAL DAS
FINANÇAS

COMUNICAÇÃO
À AT

AUSÊNCIA DE
CONTRAORDE-

NAÇÕES
RGIT E RJIFNA

SITUAÇÃO
REGULARIZADA

PERANTE O 
ESTADO

(NÃO DÍVIDA)

AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO

POR CRIME
(CÓDIGO PENAL)

AUSÊNCIA DE 
INSOLVÊNCIA
OU FALÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO REGISTO CRIMINAL
PROPRIETÁRIO, 

GERENTES,
ADMINISTRADORES

LOCALATIVIDADE
EXERCIDA

IN
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R
M

A
Ç
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1- COBERTURAS / CAPITAIS DO SEGURO DE SAÚDE APIT
 - Ver quadro COBERTURAS página anterior.

2- FORMA DE ADESÃO SÓCIOS
- A adesão dos sócios é automática, sendo efectuada através
da APIT.

3- FORMA DE ADESÃO CÔNJUGES E FILHOS
	 -	Os	sócios	que	pretendam	incluir	os	cônjuges	e	filhos	na	apólice			
	 deverão	preencher	o	formulário	que	foi	enviado	pela	APIT	de	adesão		
 (ou caso o sócio o solicite podemos nós enviar directamente ao   
 sócio) e remeter por e-mail para a APIT, que por sua vez remeterá  
 para nós.

4- IDADE LIMITE DE ADESÃO SÓCIOS E CÔNJUGES
- A idade limite para adesão ao seguro de saúde dos sócios
e cônjuges é 65 anos.

5- IDADE LIMITE DE ADESÃO FILHOS
 -	A	idade	limite	para	adesão	dos	filhos	é	35	anos.

6- IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA SÓCIOS E CÔNJUGES
- O seguro mantém-se em vigor enquanto o sócio liquidar
as suas quotas.

7- IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA FILHOS
 -	Os	filhos	permanecem	na	apólice	enquanto	forem	considerados		
 como membros do agregado familiar.

8- PRÉMIO DO SEGURO DOS SÓCIOS
- O seguro para os sócios é oferecido pela APIT pelo que não 
representa qualquer custo para o sócio.

9- PRÉMIO DO SEGURO CÔNJUGES E FILHOS E FORMA
 DE PAGAMENTO

-	O	prémio	anual	do	seguro	para	os	cônjuges	e	filhos	é	de	110,00			
e liquidado por SDD directamente da conta bancária do sócio para a  
Açoreana,	ficando	ao	critério	do	sócio	o	fraccionamento	do	mesmo	
(sem encargos).

10- DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES
 - As doenças pré-existentes estão excluídas, excepto se o sócio/
		 /cônjuge	/	filhos	já	forem	possuidores	de	um	seguro	de	saúde	que
		 tenha	sido	subscrito	antes	da	referida	doença	se	manifestar.

11- TRANSFERÊNCIA DE OUTROS SEGUROS PARA O SEGURO
 DE SAÚDE DA APIT

-	Caso	o	sócio	ou	familiares	tenha	o	seguro	de	saúde	de	Grupo	
deverá enviar para a APIT cópia digitalizada do cartão de saúde 
actual.

PERGUNTAS
FREQUENTES SOBRE
O SEGURO DE SAÚDE 
APIT

- Caso se trate de um seguro de saúde individual deverá enviar 
por e-mail para a APIT cópia da referida apólice mencionando as 
coberturas, pessoas seguras e data de inclusão no seguro das 
mesmas.

12- PERÍODOS DE CARÊNCIA
 - Quem já for possuidor de um seguro de saúde não tem períodos de 
 carência nas coberturas / capitais que constassem na apólice anterior.  
 Só terá carência nas novas coberturas e capitais.

13- REDE MÉDICA
 - A rede médica que suporta este seguro é a da ADVANCECARE.

14- O QUE É O “ K “ (HONORÁRIOS MÉDICOS) ?
-	O	“k“	é	a	nomenclatura	utilizada	pela	ordem	dos	médicos	para	definir
os	honorários	dos	mesmos.	O	valor	do	“K”	pode	variar	de	médico	
para	médico,	pelo	que	aconselhamos	sempre,	antes	de	qualquer
intervenção	cirúrgica	questionar	o	médico	sobre	qual	o	valor	“	K	“	que
vai cobrar de forma a que este saiba o limite imposto pela seguradora.

15- QUAIS OS TRATAMENTOS CUJA A SUA REALIZAÇÃO CARECEM
 DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO ?
 - Consideram-se como tal, desde que prescritos por médico:
 Tratamentos de Fisioterapia, de Quimioterapia e Terapia da Fala.
 Deverá enviar para a Açoreana a prescrição dos exames e aguardar a  
	 autorização	por	parte	da	companhia	para	a	realização	dos	mesmos	
 (este processo é muito rápido).
 Endereço de e-mail para solicitar pré-autorizações:
 callcenter@advancecare.com

16- COMO DEVO PROCEDER PARA ENVIAR AS DESPESAS MÉDICAS
 PARA A AÇOREANA E QUAL O ENDEREÇO PARA O ENVIO
 DAS MESMAS ?

- Deverão ser enviadas para a seguinte morada:
Açoreana	Seguros;	Apartado	2606;	1102-001	Lisboa;	
Linha Azul: 808 202 005

17- POSSO ACEDER Á INFORMAÇÃO SOBRE OS VALORES E REEMBOL 
 SOS REFERENTES À MINHA PESSOA ?
 - Sim, pode.

Para o efeito deverá registar-se no site da Açoreana
 Seguros (www.acoreana.pt),	onde	ser-lhe-á	comunicada	uma

password que deverá utilizar para aceder a todas as informações.

18-  O SEGURO DE SAÚDE DA APIT GARANTE A MEDICINA
 NÃO CONVENCIONAL ?

- Por enquanto não.
Apenas	recentemente	foi	publicado	o	Decreto	Lei	71/2013	de	02	de	
Setembro que vem regularizar a medicina não convencional.
Assim, informamos que este tipo de medicina será alvo de atenção 
e estudo para a inclusão no seguro de saúde.
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FORMAÇÃO
EDITORA ENCONTRO DA 
ESCRITA

FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE
www.upt.pt

SAÚDE
VITALDENT
www.clinicasvitaldent.pt

SAÚDE
VITACLINIC
www.vitaclinic.eu

APOIO DOMICILIÁRIO
AJUDA & COMPANHIA
www.ajudaecompanhia.pt

LAZER
DOURO ACIMA
www.douroacima.pt

FORMAÇÃO
EVOLUI.COM
www.evolui.com

FORMAÇÃO
ISAG
www.isag.pt

SAÚDE
VISIONLAB
www.visionlab.es

SAÚDE
ONE CLINIC
www.oneclinic.pt

APOIO DOMICILIÁRIO
ETAPAS FELIZES
www.etapas-felizes.pt

LAZER
TUI VIAGENS
www.tuiviagens.pt

FORMAÇÃO
ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE EMPRESÁRIAS
www.ane.pt

SAÚDE
CLÍNICAS PEDRO CHOY
www.clinicaspedrochoy.com

SAÚDE
ORALkLASS
www.oralklass.pt

SEGUROS
HISCOX
www.hiscox.pt

APOIO DOMICILIÁRIO
HOME INSTEAD
www.homeinstead.com.pt

OUTROS
PT NEGóCIOS - ENSIFE
www.ensife.pt

FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE LUSÍADA
www.ulusiada.pt

SAÚDE
INSTITUTO óPTICO
www.institutoptico.pt

SAÚDE
óPTICA BOAVISTA
www.opticaboavista.com

SEGUROS
AÇOREANA SEGUROS
www.acoreanaseguros.pt

LAZER
WOOk (GRUPO PORTO EDITORA)
www.wook.pt

OUTROS
NDRIVE
www.ndrive.com

FORMAÇÃO
ENCOUNTER ENGLISH
www.encounterenglish.com

SAÚDE
ITAPA
itapa.psicologiaveiro.pt

SAÚDE
ADVANCECARE
www.advancecare.pt

SEGUROS
GRUPO PORTINSURANCE
www.grupoportinsurance.pt

APOIO DOMICILIÁRIO
ENFERMEIROS AO DOMICÍLIO
www.enfermeirosaodomicilio.com

OUTROS
GBLISS
www.gbliss.pt

PROTOCOLOS
a aPiT oferece aos seus associados e familiares grandes vantagens em diversas áreas.
Para mais informações sobre a nossas ofertas e condições visite a página de protocolos no site www.apit.pt
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