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Enquadramento das rúbricas

CCO Reitoria
Natureza Débito
POC
64

Descrição POC
Custos com o pessoal

Rubrica 2015
D01

Descrição rubrica

Tipo de despesas a inserir nas rubricas

Natureza

Despesas com pessoal (GRH)

Despesas com vencimentos processados GRH (não inclui Bolsas)

Débito

Débito

62

Fornecimento e serviços externos

D02

Despesas com Fornec. e serviços (correntes)

Eletricidade; Combustíveis; Água; Gás; Ferramentas e utensílios de desgaste rápido; Livros e
documentação técnica; Material de escritório; Rendas e alugueres; Despesas de representação;
Comunicação; Seguros; Royalties; Transporte de mercadorias; Transportes de pessoal; Deslocações e
estadas; Comissões; Honorários; Contencioso e notariado; Conservação e reparação; Publicidade e
propaganda; Limpeza, higiene e conforto; Vigilância e segurança; Trabalhos especializados; Lúdico e
didático; Publicações on-line; Consumíveis laboratoriais; Inscrições em congressos e seminários de
pessoal externo à UP; Outros fornecimentos e serviços.

4

Imobilizado

D03

Despesas com bens de capital (Imobilizado)

Mobiliário; Equipamento Informático; Obras em Curso; Despesas (Honorários/Patentes) com
propriedade industrial (Patentes)

Débito

63 /2746(D)

Transferências correntes conc. e prest. sociais

D04

Transferências_Bolsas_Subsídios concedidos

Transferências; Bolsas e Outros Subsídios concedidos

Débito

64

Formação e Ajuda de Custo

D09

Inscriç_AjCusto_Seg.Ac.Pess_OCPessoal

Formação de pessoal com vínculo UP (incl. bolseiros e investigadores); Ajudas de Custo; Seguro
Acidentes Trabalho; Outros Custos com Pessoal

Débito

65

Outros custos e perdas operacionais

D99

Outras Despesas

Quotas; Impostos e Taxas; Despesas (Taxas) com propriedade industrial (Patentes)

Débito

68

Custos e Perdas Financeiras

D99

Outras Despesas

Juros e Serviços bancários

Débito

69

Custos e perdas extraordinárias

D99

Outras Despesas

Multas e penalidades; Outros custos e perdas extraordinárias

Débito

Natureza Crédito
POC

Descrição POC

Rubrica 2015

Descrição rubrica

Tipo de despesas a inserir nas rubricas

Natureza

741

Transferências OE

R01

OE

Transferências de Orçamento do Estado

Crédito

73

Proveitos Suplementares

R02

Alugueres_Outros Prov. Supl

Alugueres; Outros proveitos suplementares

Crédito

71

Vendas e prestação de serviços

R03

Vendas e Prestações Serviços

Vendas e Prestações Serviços

Crédito

72

Impostos e taxas

R04

Impostos e taxas

Cartas de Curso; Certidões; Emolumentos; Diplomas; Multa; Outras Penalidades

Crédito

742 / 743 / 2746 Outras Transferências e subsídios

R05

Outras Transf. Obtidas

Transferências e Subsídios obtidos

Crédito

6 (Crédito)

Recuperação de Custo

R06

Recuperação de Custos

Recuperação de Custos

Crédito

75

Trabalhos para a própria entidade

R99

Outras Receitas

Trabalhos para a própria entidade

Crédito

76

Outros proveitos e ganhos operacionais

R99

Outras Receitas

Direitos de propriedade industrial; Donativos

Crédito

78

Proveitos e ganhos financeiros

R99

Outras Receitas

Juros

Crédito

79

Proveitos e ganhos extraordinários

R99

Outras Receitas

Restituição de impostos; Recuperação de dívidas; Benefícios de penalidades contratuais; Outros

Crédito

NA

NA

RAA_Orç

Receita Recebida de Anos Anteriores_Orçamento

NA

NA

TAS_Orç

Transição Anual de Saldos_ Orçamento

Orçamento de Receita Recebida referente a faturas emitidas no Ano Anterior (valores que não
transitaram na TAS porque só foram recebidos em N+1)
Orçamento dos Saldos Transitados do Ano Anterior

Crédito
Crédito

Enquadramento das analíticas

Conta

Descrição

Classificação Direta

Classificação Indireta

16
2 61
3

Custo das mercad. Vend. e das matérias consumidas

610

n.a

n.a

4

6102

CMVMC - interno
Mercadorias

n.a

n.a

4

6106

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

n.a

n.a

5

61061

Matérias-primas

n.a

n.a

5

61062

Matérias subsidiárias

n.a

n.a

5

61063

Materiais diversos

n.a

n.a

5

61064

Embalagens de consumo

n.a

n.a

5

61065

Materiais administrativos

n.a

n.a

5

61066

Materiais agrícolas

n.a

n.a

3

612

4
3

Mercadorias

6121
616

4

Matérias-primas, subsiárias e de consumo

6161

5

61611

4

6162

5

61621

4

6163

5

61631

4

6164

5

61641

4

6165

5

61651

4

6166

5

61661

4

6167

5

61671

4

6168

5

61681

2 62
3
4

Mercadorias - C.M.V.C
Matérias-primas
Matérias-primas - CMPVC
Matérias subsidiárias
Matérias Subsidiárias - CMPVC
Materiais diversos
Materiais diversos - CMPVC
Embalagens de consumo
Embalagens de consumo - CMPVC
Materiais administrativos
Materiais administrativos - CMPVC
Materiais agrícolas
Materiais agrícolas - CMPVC
Produtos de Limpeza
Produtos de Limpeza - CMPVC
Vestuário e artigos pessoais
Vestuário e artigos pessoais - CMPVC

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

Fornecimento e serviços externos

620

Fornecimentos e serviços - internos

6201

Subcontratos

n.a

n.a

n.a

n.a

6

620211

Electricidade

n.a

n.a

6

620212

Combustíveis

n.a

n.a

6

620213

Água

n.a

n.a

6

620214

Outros fluidos

n.a

n.a

6

620215

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

n.a

n.a

6

620216

Livros e documentação técnica

n.a

n.a

6

620217

Material de escritório

n.a

n.a

6

620219

Rendas e alugueres

n.a

n.a

6

620221

Despesas de representação

n.a

n.a

6

620222

Comunicação

n.a

n.a

6

620223

Seguros

n.a

n.a

6

620224

Royalties

n.a

n.a

6

620225

Transporte de mercadorias

n.a

n.a

6

620226

Transportes de pessoal

n.a

n.a

6

620227

Deslocações e estadas

n.a

n.a

6

620228

Comissões

n.a

n.a

6

620229

Honorários

n.a

n.a

6

620231

Contencioso e notariado

n.a

n.a

6

620232

Conservação e reparação

n.a

n.a

6

620233

Publicidade e propaganda

n.a

n.a

6

620234

Limpeza, higiene e conforto

n.a

n.a

6

620235

Vigilância e segurança

n.a

n.a

6

620236

Trabalhos especializados

n.a

n.a

6

620237

Lúdico e didáctico

n.a

n.a

6

620238

Publicações on-line

n.a

n.a

6

620239

Consumíveis laboratoriais

n.a

n.a

6

620240

Inscrições em congressos e seminários

n.a

n.a

6

620298

Outros fornecimentos e serviços

n.a

n.a

3

621

Subcontratos

9123

93…2

ou

93121

ou

93122

3

622

Fornecimento e serviços

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62211

Electricidade

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62212

Combustíveis

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622121

Para viaturas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622122

Para máquinas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622129

Para outros fins

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62213

Água

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62214

Outros fluidos

9129

93…2

ou

93121

ou

93122
93122

6

622141

Gás

9129

93…2

ou

93121

ou

6

622149

Outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62215

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

6

622151

Material de laboratório

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622152

Peças diversas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622159

Utensílios diversos

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62216

Livros e documentação técnica

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62217

Material de escritório

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622171

Material de escritório diverso

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622172

Consumiveis de informática

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622179

Outros

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62218

Artigos para oferta

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62219

Rendas e alugueres

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622191

Rendas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622192

Alugueres

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

7

6221921

Equipamentos

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

7

6221922

Instalações

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

7

6221923

Viaturas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

7

6221929

Outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62221

Despesas de representação

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62222

Comunicação

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622221

Telefones

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622222

Telemóveis

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622223

Internet

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622224

Correspondência

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622229

Outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62223

Seguros

6

622231

Edifícios e instalações

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622232

Viaturas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622233

Alunos

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622239

Outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62224

Royalties

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62225

Transportes de mercadorias

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62226

Transportes de pessoal

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62227

Deslocações e estadas

9121

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62228

Comissões

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62229

Honorários

9126

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622291

Residentes

9126

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622292

Não residentes

9126

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622293

Avenças

9126

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62231

Contencioso e notariado

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62232

Conservação e reparação

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622322

Conservação e reparação de edifícios

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622323

Conservação e reparação de equipamento básico

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622324

Conservação e reparação de viaturas

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622325

Conserv. e reparação de ferramentas e utensílios

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622326

Conserv. e reparação de equipamento administrativo

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

Outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6
5

622329
62233

Publicidade e propaganda

6

622331

Da entidade

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622332

De cursos

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622333

De concursos de pessoal docente

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622334

De concursos de pessoal não docente

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622335

De concursos de aquisição de bens e serviços

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

Outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6
5

622339
62234

Limpeza, higiene e conforto

6

622341

Serviços de limpeza, higiene e conforto

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622342

Fornecimentos - limpeza, higiene e outros

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62235

Vigilância e segurança

9129

93…2

ou

93121

ou

5

62236

Trabalhos especializados

9127

93…2

ou

93121

ou

93122
93122

6

622361

Contratos de exploração de cantinas e bares

9127

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622362

Contratos de exploração de reprografia

9127

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622363

Contratos de assistência técnica

9127

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622364

Consultoria, Auditoria e a Certificação legal das Contas

9124 ou 9127

93…2

ou

93121

ou

93122 em 2015 mudam as designações

6

622365

Contratos de prestação de serviços de impressão

9127

93…2

ou

93121

ou

93122 em 2015 mudam as designações

6

622366

Análises laboratoriais

9127

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622367

Renovação de licenças de software

9127

93…2

ou

93121

ou

93122 Nova rubrica em 2015

6

622369

Outros

9127

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62237

Lúdico e didáctico

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62238

Publicações on-line

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62239

Consumíveis laboratoriais

9122

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62240

Inscrições em congressos e seminários

9125

93…2

ou

93121

ou

93122

5

62298

Outros fornecimentos e serviços

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622981

Outros fornecimentos

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

6

622982

Outros serviços

9129

93…2

ou

93121

ou

93122

2 63
3

Transferências correntes conc. e prest. sociais
n.a

n.a

4

6301

Transferências correntes concedidas

n.a

n.a

4

6302

Subsídios correntes concedidos

n.a

n.a

4

6308

Outros

n.a

n.a

Transferências correntes concedidas

914

3

630

Transf.correntes conc. e prest. sociais - internas

631

93…4

ou

93129

ou 939

4

6311

Transferências p/ sector público

914

93…4

ou

93129

ou 939

4

6312

Transferências p/ sector privado

914

93…4

ou

93129

ou 939

4

6313

Transferências p/ Famílias

914

93…4

ou

93129

ou 939

5

63131

Alunos

914

93…4

ou

93129

ou 939

5

63132

Bolseiros

914

93…4

ou

93129

ou 939

5

63139

Outros

914

93…4

ou

93129

ou 939

4

6314

Transferências p/ Exterior

914

93…4

ou

93129

ou 939

4

6319

Outras transferências

914

93…4

ou

93129

ou 939

3

632

Subsídios correntes concedidos

914

93…4

ou

93129

ou 939

3

633

Prestações sociais

914

93…4

ou

93129

ou 939

3

638

Outras

914

93…4

ou

93129

ou 939

2 64
3

Custos com o pessoal
n.a

n.a

4

6401

Remunerações dos Órgãos de Governo

n.a

n.a

4

6402

Remunerações do pessoal

n.a

n.a

4

6405

Encargos sobre remunerações

n.a

n.a

4

6406

Seguros acident. trabalho e doenças profissionais

n.a

n.a

4

6407

Encargos sociais voluntários

n.a

n.a

4

6408

Outros custos com pessoal

n.a

n.a

911

93…1

3

640

641

Custos com pessoal - internos

Remunerações dos Orgãos de Governo

4

911

93…1

5

64111

Remunerações base - Pessoal docente

911

93…1

5

64112

Remunerações base - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64113

Remunerações base - Pessoal não docente

911

93…1

5

64114

Remunerações base - Outro Pessoal

911

93…1

5

64115

Remunerações base - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

4

6411

6412

Remunerações base

Subsídios de férias e de Natal

5

64121

Subs férias e Natal - Pessoal docente

911

93…1

5

64122

Subs férias e Natal - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64123

Subs férias e Natal - Pessoal não docente

911

93…1

5

64124

Subs férias e Natal - Outro Pessoal

911

93…1

5

64125

Subs férias e Natal - Outros serviços ou entidades

911

93…1

Suplementos de remunerações

911

93…1

Subsídio de alimentação

911

93…1

4
5

6413
64131

6

641311

Subs alimentação - Pessoal docente

911

93…1

6

641312

Subs alimentação - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641313

Subs alimentação - Pessoal não docente

911

93…1

6

641314

Subs alimentação - Outro Pessoal

911

93…1

6

641315

Subs alimentação - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64132

Ajudas de custo

6

641321

Ajudas de custo - Pessoal docente

911

93…1

6

641322

Ajudas de custo - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641323

Ajudas de custo - Pessoal não docente

911

93…1

6

641324

Ajudas de custo - Outro Pessoal

911

93…1

6

641325

Ajudas de custo - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64133

Alimentação e alojamento

6

641331

Alimentação e aloj - Pessoal docente

911

93…1

6

641332

Alimentação e aloj - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641333

Alimentação e aloj - Pessoal não docente

911

93…1

6

641334

Alimentação e aloj - Outro Pessoal

911

93…1

6

641335

Alimentação e aloj - Outros serviços ou entidades

911

93…1

5

911

93…1

6

641341

Desp representação - Pessoal docente

911

93…1

6

641342

Desp representação - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641343

Desp representação - Pessoal não docente

911

93…1

6

641344

Desp representação - Outro Pessoal

911

93…1

6

641345

Desp representação - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64134

64139

Despesas de representação

Outros suplementos

6

641391

Outros suplementos - Pessoal docente

911

93…1

6

641392

Outros suplementos - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641393

Outros suplementos - Pessoal não docente

911

93…1

6

641394

Outros suplementos - Outro Pessoal

911

93…1

6

641395

Outros suplementos - Outros serviços ou entidades

911

93…1

4

6414

5

Prestações sociais directas

64141

Subsídio familiar a crianças e jovens

911

93…1

911

93…1

6

641411

Subs familiar c j - Pessoal docente

911

93…1

6

641412

Subs familiar c j - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641413

Subs familiar c j - Pessoal não docente

911

93…1

6

641414

Subs familiar c j - Outro Pessoal

911

93…1

6

641415

Subs familiar c j - Outros serviços ou entidades

911

93…1

5

911

93…1

6

64142
641421

Outras prest fam - Pessoal docente

911

93…1

6

641422

Outras prest fam - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641423

Outras prest fam - Pessoal não docente

911

93…1

6

641424

Outras prest fam - Outro Pessoal

911

93…1

6

641425

Outras prest fam - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64143

Outras prestações familiares

Outras prestações sociais

6

641431

Outras prest sociais - Pessoal docente

911

93…1

6

641432

Outras prest sociais - Pessoal de investigação

911

93…1

6

641433

Outras prest sociais - Pessoal não docente

911

93…1

6

641434

Outras prest sociais - Outro Pessoal

911

93…1

6

641435

Outras prest sociais -Outros serviços ou entidades

911

93…1

4

911

93…1

5

64191

Outras remunerações - Pessoal docente

911

93…1

5

64192

Outras remunerações - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64193

Outras remunerações - Pessoal não docente

911

93…1

5

64194

Outras remunerações - Outro Pessoal

911

93…1

5

64195

Outras remunerações - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

3
4
5

6419

Outras remunerações

642

Remunerações do pessoal

6421

Remunerações base

64211

Cont.Trab. em regime Funções Públicas (DL 59/2008)

911

93…1

911

93…1

6

642111

CTFP (DL 59/2008) - Pessoal docente

911

93…1

6

642112

CTFP (DL 59/2008) - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642113

CTFP (DL 59/2008) - Pessoal não docente

911

93…1

6

642114

CTFP (DL 59/2008) - Outro Pessoal

911

93…1

6

642115

CTFP (DL 59/2008) - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64212

Contratos de Trabalho (Código de Trabalho)

6

642121

CT (Cód. Trab) - Pessoal docente

911

93…1

6

642122

CT (Cód. Trab) - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642123

CT (Cód. Trab) - Pessoal não docente

911

93…1

6

642124

CT (Cód. Trab) - Outro Pessoal

911

93…1

6

642125

CT (Cód. Trab) - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

911

93…1

5
6

64219
642191

Outro pessoal
Estágios profissionais

7

6421911

Estágios prof - Pessoal docente

911

93…1

7

6421912

Estágios prof - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6421913

Estágios prof - Pessoal não docente

911

7

6421914

Estágios prof - Outro Pessoal

911

93…1

7

6421915

Estágios prof - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

6

642192

Pessoal a aguardar aposentação definitiva

93…1

7

6421921

Pess aguardar ap def - Pessoal docente

911

93…1

7

6421922

Pess aguardar ap def - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6421923

Pess aguardar ap def - Pessoal não docente

911

93…1

7

6421924

Pess aguardar ap def - Outro Pessoal

911

93…1

7

6421925

Pess aguardar ap def -Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

6

642199

Outras situações

7

6421991

Outras situações - Pessoal docente

911

93…1

7

6421992

Outras situações - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6421993

Outras situações - Pessoal não docente

911

93…1

7

6421994

Outras situações - Outro Pessoal

911

93…1

7

6421995

Outras situações - Outros serviços ou entidades

911

93…1

Suplementos de remunerações

911

93…1

Trabalho extraordinário

911

93…1

4
5

6422
64221

6

642211

Trabalho extraord - Pessoal docente

911

93…1

6

642212

Trabalho extraord - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642213

Trabalho extraord - Pessoal não docente

911

93…1

6

642214

Trabalho extraord - Outro Pessoal

911

93…1

6

642215

Trabalho extraord - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64222

Trabalho em regime de turnos

6

642221

Trabalho turnos - Pessoal docente

911

93…1

6

642222

Trabalho turnos - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642223

Trabalho turnos - Pessoal não docente

911

93…1

6

642224

Trabalho turnos - Outro Pessoal

911

93…1

6

642225

Trabalho turnos - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64223

Abono para falhas

6

642231

Abono para falhas - Pessoal docente

911

93…1

6

642232

Abono para falhas - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642233

Abono para falhas - Pessoal não docente

911

93…1

6

642234

Abono para falhas - Outro Pessoal

911

93…1

6

642235

Abono para falhas - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64224

Subsídio de alimentação

6

642241

Subs alimentação - Pessoal docente

911

93…1

6

642242

Subs alimentação - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642243

Subs alimentação - Pessoal não docente

911

93…1

6

642244

Subs alimentação - Outro Pessoal

911

93…1

6

642245

Subs alimentação - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64225

Ajudas de custo

6

642251

Ajudas de custo - Pessoal docente

911

93…1

6

642252

Ajudas de custo - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642253

Ajudas de custo - Pessoal não docente

911

6

642254

Ajudas de custo - Outro Pessoal

911

93…1

6

642255

Ajudas de custo - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64226

Vestuário e artigos pessoais

93…1

6

642261

Vest e art pessoais - Pessoal docente

911

93…1

6

642262

Vest e art pessoais - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642263

Vest e art pessoais - Pessoal não docente

911

93…1

6

642264

Vest e art pessoais - Outro Pessoal

911

93…1

6

642265

Vest e art pessoais - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64227

Alimentação e alojamento

6

642271

Alimentação e aloj - Pessoal docente

911

93…1

6

642272

Alimentação e aloj - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642273

Alimentação e aloj - Pessoal não docente

911

93…1

6

642274

Alimentação e aloj - Outro Pessoal

911

93…1

6

642275

Alimentação e aloj - Outros serviços ou entidades

911

93…1

Outros suplementos

911

93…1

Abonos diversos

911

93…1

5
6

64228
642281

7

6422811

Abonos diversos - Pessoal docente

911

93…1

7

6422812

Abonos diversos - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6422813

Abonos diversos - Pessoal não docente

911

93…1

7

6422814

Abonos diversos - Outro Pessoal

911

93…1

7

6422815

Abonos diversos - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

6

642282

Protocolos

7

6422821

Protocolos - Pessoal docente

911

93…1

7

6422822

Protocolos - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6422823

Protocolos - Pessoal não docente

911

93…1

7

6422824

Protocolos - Outro Pessoal

911

93…1

7

6422825

Protocolos - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

6

642283

Prémios de desempenho

7

6422831

Prémios desempenho - Pessoal docente

911

93…1

7

6422832

Prémios desempenho - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6422833

Prémios desempenho - Pessoal não docente

911

93…1

7

6422834

Prémios desempenho - Outro Pessoal

911

93…1

7

6422835

Prémios desempenho - Outros serviços ou entidades

911

93…1

6

911

93…1

7

6422891

Outros - Pessoal docente

911

93…1

7

6422892

Outros - Pessoal de investigação

911

93…1

7

6422893

Outros - Pessoal não docente

911

93…1

7

6422894

Outros - Outro Pessoal

911

93…1

7

6422895

Outros - Outros serviços ou entidades

911

93…1

5

642289

64229

Outros

911

93…1

6

642291

Despesas de representação
Desp representação - Pessoal docente

911

93…1

6

642292

Desp representação - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642293

Desp representação - Pessoal não docente

911

93…1

6

642294

Desp representação - Outro pessoal

911

93…1

Desp representação - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

911

93…1

6
4

642295
6423

5

64231

Prestações sociais directas
Subsídio de familias a crianças e jovens

6

642311

Subs familiar c j - Pessoal docente

911

93…1

6

642312

Subs familiar c j - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642313

Subs familiar c j - Pessoal não docente

911

93…1

6

642314

Subs familiar c j - Outro Pessoal

911

93…1

6

642315

Subs familiar c j - Outros serviços ou entidades

911

93…1

5

911

93…1

6

64232
642321

Outras prest fam - Pessoal docente

911

93…1

6

642322

Outras prest fam - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642323

Outras prest fam - Pessoal não docente

911

93…1

6

642324

Outras prest fam - Outro Pessoal

911

93…1

6

642325

Outras prest fam - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64233

Outras prestações familiares

Outras prestações de acções sociais

6

642331

Outras prest sociais - Pessoal docente

911

93…1

6

642332

Outras prest sociais - Pessoal de investigação

911

93…1

6

642333

Outras prest sociais - Pessoal não docente

911

93…1

6

642334

Outras prest sociais - Outro Pessoal

911

93…1

6

642335

Outras prest sociais -Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

4

6424

Subsídio de férias e de Natal

5

64241

Subs férias e Natal - Pessoal docente

911

93…1

5

64242

Subs férias e Natal - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64243

Subs férias e Natal - Pessoal não docente

911

93…1

5

64244

Subs férias e Natal - Outro Pessoal

911

93…1

5

64245

Subs férias e Natal - Outros serviços ou entidades

911

93…1

4

911

93…1

5

64291

Outras remunerações - Pessoal docente

911

93…1

5

64292

Outras remunerações - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64293

Outras remunerações - Pessoal não docente

911

93…1

5

64294

Outras remunerações - Outro pessoal

911

93…1

5

64295

Outras remunerações - Outros serviços ou entidades

911

93…1

3

6429

911

93…1

4

6431

Pensões - Pessoal docente

911

93…1

4

6432

Pensões - Pessoal de investigação

911

93…1

4

6433

Pensões - Pessoal não docente

911

93…1

4

6434

Pensões - Outro Pessoal

911

93…1

4

6435

Pensões - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

3

643

Outras remunerações

644

Pensões

Prémios para pensões

4

6441

Prémios para pensões - Pessoal docente

911

93…1

4

6442

Prémios para pensões - Pessoal de investigação

911

93…1

4

6443

Prémios para pensões - Pessoal não docente

911

4

6444

Prémios para pensões - Outro Pessoal

911

93…1

4

6445

Prémios para pensões -Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

911

93…1

3
4

645

Encargos sobre remunerações

6451

Assistênca na doença dos funcionários públicos

93…1

5

64511

ADSE - Pessoal docente

911

93…1

5

64512

ADSE - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64513

ADSE - Pessoal não docente

911

93…1

5

64514

ADSE - Outro Pessoal

911

93…1

5

64515

ADSE - Outros serviços ou entidades

911

93…1

Segurança Social funcionário públicos - CGA

911

93…1

4

6452

5

64521

CGA - Pessoal docente

911

93…1

5

64522

CGA - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64523

CGA - Pessoal não docente

911

93…1

5

64524

CGA - Outro Pessoal

911

93…1

5

64525

CGA - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

4

6453

Segurança Social - Regime Geral

5

64531

Seg. Social - RG - Pessoal docente

911

93…1

5

64532

Seg. Social - RG - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64533

Seg. Social - RG - Pessoal não docente

911

93…1

5

64534

Seg. Social - RG - Outro Pessoal

911

93…1

5

64535

Seg. Social - RG - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

4

6458

Outros encargos sobre remunerações

5

64581

Outros enc s/ remun - Pessoal docente

911

93…1

5

64582

Outros enc s/ remun - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64583

Outros enc s/ remun - Pessoal não docente

911

93…1

5

64584

Outros enc s/ remun - Outro Pessoal

911

93…1

5

64585

Outros enc s/ remun - Outros serviços ou entidades

911

93…1

3

911

93…1

4

6461

Seg acid trab e d p - Pessoal docente

911

93…1

4

6462

Seg acid trab e d p - Pessoal de investigação

911

93…1

4

6463

Seg acid trab e d p - Pessoal não docente

911

93…1

4

6464

Seg acid trab e d p - Outro Pessoal

911

93…1

4

6465

Seg acid trab e d p - Outros serviços ou entidades

911

93…1

3

646

Seguros acident. trabalho e doenças profissionais

911

93…1

4

6471

Encargos soc volunt - Pessoal docente

911

93…1

4

6472

Encargos soc volunt - Pessoal de investigação

911

93…1

4

6473

Encargos soc volunt - Pessoal não docente

911

93…1

4

6474

Encargos soc volunt - Outro Pessoal

911

93…1

4

6475

Encargos soc volunt - Outros serviços ou entidades

911

93…1

Outros custos com pessoal

911

93…1

Despesas de saúde

911

93…1

911

93…1

3
4
5

647

Encargos sociais voluntários

648
6481
64811

Despesas saúde - Pessoal docente

5

64812

Despesas saúde - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64813

Despesas saúde - Pessoal não docente

911

93…1

5

64814

Despesas saúde - Outro Pessoal

911

93…1

5

64815

Despesas saúde - Outros serviços ou entidades

911

93…1

4

911

93…1

5

6482
64821

Seguros de saúde - Pessoal docente

911

93…1

5

64822

Seguros de saúde - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64823

Seguros de saúde - Pessoal não docente

911

93…1

5

64824

Seguros de saúde - Outro Pessoal

911

93…1

5

64825

Seguros de saúde - Outros serviços ou entidades

911

93…1

4

6483

Seguros de saúde

911

93…1

5

64831

Formação - Pessoal docente

911

93…1

5

64832

Formação - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64833

Formação - Pessoal não docente

911

93…1

5

64834

Formação - Outro Pessoal

911

93…1

5

64835

Formação - Outros serviços ou entidades

911

93…1

4

6485

5

64851

Formação

Indemnizações por cessação de funções
Abonos devidos pela cessação da relação jurídica

911

93…1

911

93…1

6

648511

Abonos cess rel jur - Pessoal docente

911

93…1

6

648512

Abonos cess rel jur - Pessoal de investigação

911

93…1

6

648513

Abonos cess rel jur - Pessoal não docente

911

93…1

6

648514

Abonos cess rel jur - Outro Pessoal

911

93…1

6

648515

Abonos cess rel jur - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

5

64852

Programa Rescisões por Mútuo Acordo - Compensação

6

648521

Prog Res Mut Acordo - Pessoal docente

911

93…1

6

648522

Prog Res Mut Acordo - Pessoal de investigação

911

93…1

6

648523

Prog Res Mut Acordo - Pessoal não docente

911

93…1

6

648524

Prog Res Mut Acordo - Outro Pessoal

911

93…1

Prog Res Mut Acordo - Outros serviços ou entidades

911

93…1

911

93…1

6

648525

4

6489

Outros

5

64891

Outros - Pessoal docente

911

93…1

5

64892

Outros - Pessoal de investigação

911

93…1

5

64893

Outros - Pessoal não docente

911

93…1

5

64894

Outros - Outro Pessoal

911

93…1

5

64895

Outros - Outros serviços ou entidades

911

93…1
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Outros custos e perdas operacionais
Outros custos e perdas operacionais - internos

n.a

n.a

4

650
6503

Despesas com propriedade industrial

n.a

n.a

4

6508

Outros custos e perdas operacionais

n.a

n.a

3

651

Impostos e taxas

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

652

Quotizações

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

653

Despesas com propriedade industrial

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

654

Ofertas de existências

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6541

Ofertas

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6549

Ofertas - internas

919

93…4

ou

93129

ou

939

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

658

Outros custos e perdas operacionais

2 66
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Amortizações do exercício
913

93…3

ou

93123

4

662
6621

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais

913

93…3

ou

93123

4

6622

Edifícios e outras construções

913

93…3

ou

93123

5

66221

Edifícios administrativos gerais

913

93…3

ou

93123

5

66222

Edifícios escolares/pedagógicos

913

93…3

ou

93123

5

66223

Edifícios laboratoriais/investigação

913

93…3

ou

93123

5

66224

Bibliotecas

913

93…3

ou

93123

5

66225

Cantinas e bares

913

93…3

ou

93123

5

66226

Residências

913

93…3

ou

93123

5

66227

Instalações desportivas

913

93…3

ou

93123

5

66228

Casas/ Prédios

913

93…3

ou

93123

5

66229

Outros edifícios e outras construções

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

4

6623

Equipamento e material básico

5

66231

Equipamento e mobiliário de ensino

913

93…3

ou

93123

5

66232

Equipamento de investigação

913

93…3

ou

93123

5

66233

Equipamento de biblioteca

913

93…3

ou

93123

5

66234

Equipamento de reprografia

913

93…3

ou

93123

5

66235

Equipamento de hotelaria

913

93…3

ou

93123

6

662351

Equipamento de alojamento

913

93…3

ou

93123

6

662352

Equipamento de alimentação

913

93…3

ou

93123

5

66236

Equipamento de desporto e lazer

913

93…3

ou

93123

5

66237

Equipamento agrícola

913

93…3

ou

93123

5

66238

Animais

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

6

662381

Animais para actividade agrícola

7

6623811

Animais de trabalho

913

93…3

ou

93123

7

6623812

Animais reprodutores

913

93…3

ou

93123

6

662382

Animais para actividades desportivas

913

93…3

ou

93123

6

662389

Outros animais

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

5

66239

Livros e outra documentação

6

662391

Livros

913

93…3

ou

93123

6

662392

Outra documentação

913

93…3

ou

93123

Equipamento de transporte

913

93…3

ou

93123

Viaturas de passageiros

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

4
5
6

6624
66241
662411

Ligeiros

7

6624111

Bens Próprios

913

93…3

ou

93123

7

6624112

Bens Leasing

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

6

662412

Pesados

5

66242

Viaturas de mercadorias

913

93…3

ou

93123

5

66243

Tractores e outras viaturas agricolas

913

93…3

ou

93123

5

Outras viaturas

913

93…3

ou

93123

4

6625

66249

Ferramentas e utensilios

913

93…3

ou

93123

4

6626

Equipamento administrativo

913

93…3

ou

93123

5

66261

Equipamento e material informático

913

93…3

ou

93123

5

66262

Equipamento de escritório

913

93…3

ou

93123

5

66269

Outro equipamento administrativo

913

93…3

ou

93123

4

6627

Taras e vasilhame

913

93…3

ou

93123

4

6629

Outras imobilizações corporeas

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

3

663

Imobilizações incorpóreas

4

6631

Despesas de Instalação

913

93…3

ou

93123

4

6632

Despesas de investigação e desenvolvimento

913

93…3

ou

93123

5

66321

Teses

913

93…3

ou

93123

5

66322

Publicações

913

93…3

ou

93123

5

66323

Investigação e pesquisa

913

93…3

ou

93123

913

93…3

ou

93123

4

6633

Propriedade Industrial e outros direitos

5

66331

Patentes

913

93…3

ou

93123

5

66332

Aplicações informáticas

913

93…3

ou

93123

5

66333

Outros

913

93…3

ou

93123
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Provisões do Exercício

3

671

Para cobrança duvidosa

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

672

Para riscos e encargos

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

673

Para depreciação de existências

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6732

Mercadorias

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6733

Produtos acabados e intermedios

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6734

Subprodutos, desperdicios, resíduos e refugos

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6735

Produtos e trabalhos em curso

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6736

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

919

93…4

ou

93129

ou

939

n.a

n.a

n.a

n.a

2 68
3
4

Custos e Perdas Financeiras

680
6808

Custos e perdas financeiros - internos
Outros custos e perdas financeiros

3

681

Juros suportados

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

682

Perdas em entidades ou subentidades

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

683

Amortizações de investimentos em imóveis

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6831

Terrenos e recursos naturais

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6832

Edifícios e outras construções

919

93…4

ou

93129

ou

939

Provisões para aplicações financeiras

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

684

4

6841

Títulos negociáveis

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6842

Outras aplicações de tesouraria

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6843

Partes de capital

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6844

Obrigações e títulos de participação

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6848

Outras aplicações financeiras

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

685

Diferenças de câmbio desfavoráveis

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

687

Perdas na alienação de aplicações de tesouraria

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

688
6881

Serviços bancários

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6888

Outros não especificados

919

93…4

ou

93129

ou

939

2 69
3

Outros custos e perdas financeiras

Custos e perdas extraordinárias
n.a

n.a

4

690
6901

Custos e perdas extraordinários - internos
Transferências de capital concedidas

n.a

n.a

4

6907

Correcções relativas a exercícios anteriores

n.a

n.a

4

6908

Outros custos e perdas extraordinárias

n.a

n.a

3

691

Transferências de capital concedidas

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

692

Dívidas incobráveis

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

693

Perdas em existências

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6931

Sinistros

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6932

Quebras

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6933

Diferenças de inventário

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6938

Outras

919

93…4

ou

93129

ou

939

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

694

Perdas em imobilizações

4

6941

Alienação de investimentos financeiros

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6942

Alienação de imobilizações corpóreas

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6943

Alienação de imobilizações incorpóreas

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6944

Sinistros

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6945

Abates

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6948

Outras

919

93…4

ou

93129

ou

939

Multas e penalidades

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

695

4

6951

Multas fiscais

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6952

Multas não fiscais

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6953

Emolumentos

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6958

Outras penalidades

919

93…4

ou

93129

ou

939

919

93…4

ou

93129

ou

939

Amortizações

913

93…3

ou

93123

Provisões

919

93…4

ou

93129

ou

939

919

93…4

ou

93129

ou

939

3
4
4
3

696
6961
6962
697

Aumentos de amortizações e de provisões

Correcções relativas a exercícios anteriores

4

6971

Restituições

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6972

Outras correcções

919

93…4

ou

93129

ou

939

919

93…4

ou

93129

ou

939

3

698

Outros custos e perdas extraordinárias

4

6982

Diferenças de câmbio extraordinárias

919

93…4

ou

93129

ou

939

4

6988

Outros não especificados

919

93…4

ou

93129

ou

939

Orientações para o tratamento das faturas
após entrada no Serviço

RECEÇÃO DE FATURAS

Carimbar ou escrever a data de receção

VALIDAÇÃO DAS FATURAS

Verificar a designação social
Valor da fatura não pode ultrapassar o total do PAD
Se o valor for abaixo, questionar se vem mais do que uma fatura, se não vier o PAD pode ser terminado - TESOURARIA?
A data da adjudicação tem de ser anterior à data da fatura
Confirmar se a NE tem quantidades suficientes, caso seja NE normal

TRATAMENTO DAS FATURAS

Digitalizar as faturas
Inserir as mesmas nos respetivos PADs
Arquivar as faturas na pasta (Faturas inseridas a aguardar validação)
Aguardar que as faturas sejam validadas pelos serviços, antes de processar (Not. Verificação do documento e bens)
Caso as faturas estejam muito tempo por validar, envias um e-mail para o autor com CC do responsável, a dizer:
"Solicito o favor de validar a fatura inserida no PAD xxxx para podermos efetuar o processamento e respetivo pagamento."

Exemplo
Exemplo
Exemplo

VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
NO SIGARRA

Verificar se as faturas estão prontas para processar no Sigarra, em:
1) Pesquisa de PADs (verificar PAD uma a um, e processar apenas se já estiver em Not. para registo de documentos), ou
2) Pesquisa de PADs (verificar as notificações, fazer CTRL + F para procurar) e processar apenas se já estiver em Not. para registo de documentos)
Se estiverem na fase Not. Para registo de documentos, retiras da pasta que aguarda validação, e colocas na pasta Faturas para Processar

NOTAS DE ENCOMENDA

X02 - Nota de encomenda normal (tem de ter quantidades suficientes para as faturas, ou apenas uma quantidade para o somatório das faturas
X48 - Nota de encomenda de estimativa (não importa as quantidades, desde que tenha saldo suficiente dá sempre para lançar)
X50 - Nota de encomenda de estimativa (não importa as quantidades, desde que tenha saldo suficiente dá sempre para lançar)- reembolsos / AI/RV/BI

PROCESSAMENTO DE FATURAS

X02 - Transformação de documentos - Ex. se for fatura, entras no editor de compras em B03, selecionas a entidade e fazes transformar documentos
selecionas a NE pretendida
X48 - Cópia de linhas, Ex., entras no X48 e fazes cópia de linhas para o documento pretendido
X50 - Cópia de linhas, Ex., entras no X48 e fazes cópia de linhas para o documento pretendido
Faturas de reembolso - processamento normal, apenas preenches o separador TRANS. Internas/Reembolsos (dar visto em reembolsos):
Após o proc do reembolso, fazer na Tesouraria / Op s/cc / X11 transf de crédito, para ficar o pendente na cc da pessoa e não no fornecedor
Faturas com factoring - processamento normal, apenas preenches o separador factoring (dar visto em reembolsos), fazer em Op s/cc o doc B61 Transf de factoring
Faturas de Imobilizado - processamento normal, no artigo não se preenche o CC nem analitica, tens de preencher CAMPOS DE UTILIZADOR fazer CTRL + K
Faturas com iva intracomunitário - no artigo colocas o iva, inversão do sujeito passivo / tipo de operação (5/6) / ver separador Transação
Faturas com especialização - se na NE não estiver dividido, pedir desbloqueio e acrescentar um artigo para a 27, não pode ultrapassar o valor total da NE
X14 - Pads Transação Interna, só adjudicar depois de rececionares a NTI, pois ao adjudicar vai gerar o documento de compras B14, depois gravar no ERP
X11 - Ajudas de Custo, são geradas no Sigarra, verificar se a deslocação terminou, impreimir BI em editar itens de boletim, e processar em Not. para registo de documentos
Tipo de PAD: Reembolso (Fatura ou VD) - processar no Sigarra em Not. para registo de documentos, vai gerar um X03 ou X04
As entidades Prestadores de Serviços, têm de ter sempre preenchido nas tabelas o separador de Retenção (mesmo que não tenha retenção colocar a 0%)
Para entidades com caução/garantia, igual aos prestadores de serviços, a taxa pode ser 5% ou 10%
Depois de processadas guardas numa caixa as que podem esperar, se for urgente o pagamento, tem de se fazer a ordem de pagamento/pag antecipado, e
entregar na Tesouraria para pagamento

Número

webmail.sp.up.pt

Nome
Número

Número

Nome

Orientações para a organização dos documentos processados semanalmente,
para aprovação do Conselho de Gestão

CONSELHO DE GESTÃO

☐ Aprovado

(A preencher pelo Secretariado do Conselho de Gestão)

☐ Homologado

REUNIÃO N.º ___ de ___ /___ /______

☐ Ratificado
☐ Tomou-se conhecimento
☐ Não aprovado

O Conselho de Gestão,
Reitor e Presidente _______________________
Vogal _______________________________________
Vogal _______________________________________
Vogal _______________________________________

(A preencher pelo proponente)

SERVIÇO: SPUP - SEF - Serviço Económico-Financeiro
ASSUNTO: Autorização de pagamentos
FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o diposto no n.º 95º, n.º1, do Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior, e no artigo 40º, n.º 2, alinea b, dos Estatutos da Universidade do
Porto, remetemos a lista de pagamentos a efetuar pela Unidade de Contabilidade
e Tesouraria, referente a despesas realizadas pelos serviços da Reitoria da
U.Porto.
Face ao exposto, submete-se ao Conselho de Gestão para aprovação.
Elaboração:
Data:
Anexos:
Lista n.º xxx - valor total de xxx euros.

Dirigente do Serviço:

_____________________________________________
(Assinatura do Dirigente do Serviço)
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Responsável Hierárquico:

_____________________________________________
(Assinatura do Responsável Hierárquico
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CONSELHO DE GESTÃO

☐ Aprovado

(A preencher pelo Secretariado do Conselho de Gestão)

☐ Homologado

REUNIÃO N.º ___ de ___ /___ /______

☐ Ratificado
☐ Tomou-se conhecimento
☐ Não aprovado

O Conselho de Gestão,
Reitor e Presidente _______________________
Vogal _______________________________________
Vogal _______________________________________
Vogal _______________________________________

(A preencher pelo proponente)

SERVIÇO: SPUP - SEF - Serviço Económico-Financeiro
ASSUNTO: Pagamentos autorizados por delegação de competências
FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o disposto no ponto 6 da deliberação do Conselho de Gestão
CG.02/01/2016 – Delegação de Competências do Conselho de Gestão nos seus
membros, Presidente e Vogais, de 07 de janeiro, remetemos a lista de pagamentos
efetuados pela Unidade de Contabilidade e Tesouraria, referentes a despesas
realizadas pelos serviços da Reitoria da U.Porto, autorizados por membros do
Conselho de Gestão, por delegação de competências.
Face ao exposto, submete-se ao Conselho de Gestão para que tome conhecimento.
Elaboração:
Data:
Anexos:

- Lista

n.º

xxx,

de

dd/mm/aaaa

–

valor total

de

xxx

euros; …

Dirigente do Serviço:

_____________________________________________
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(Assinatura do Dirigente do Serviço)

Responsável Hierárquico:

_____________________________________________
(Assinatura do Responsável Hierárquico
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Explicação das diferentes fases do módulo de deslocações

Módulo das Deslocações

Deve ser preenchido quando sabemos que nos vamos deslocar em serviço, por forma a
acautelar todo o procedimento da despesa em si.
Este módulo destina-se aos funcionários da UO em causa. Por exemplo, se na Reitoria temos
de pagar ajudas de custo, ao abrigo de um projeto, a um funcionário da FMUP, ou a um
bolseiro, ou a um funcionário público de uma entidade externa, então criamos um PAD normal
e devem ser criados PADs normais ou de estimativa, para acautelar todas as despesas.

O módulo está preparado para conter toda a informação relativa à deslocação:
Ajudas de Custo
Inscrição
Deslocação
Viagem de comboio
Viagem aérea
Viatura de serviço
Viatura própria
Estadia
Outras despesas (Táxi, metro, autocarro, …)

Para criar a deslocação temos de aceder ao módulo, criar nova deslocação e iniciar o
preenchimento:
1º Quadro
1) Identificar o funcionário
2) Identificar se a deslocação é Nacional ou ao Estrangeiro
2º Quadro
1) Preencher os campos do dia e hora de partida e chegada
2) Indicar a Origem e o Destino
3) Observações: descreverem o que acharem necessário. (Exemplo: Não pretendo o
pagamento da ajuda de custo, ou acompanho o colega X na deslocação)
4) Indicar se há custos para a instituição. Caso não pretendam receber ajudas de custo,
mas haja lugar ao pagamento da estadia e da viagem devem indicar na mesma que há

custos para a instituição, pois caso contrário não são gerados os PADs para estas
despesas.
5) Indicar o motivo e preencher o campo detalhe com a informação solicitada. Caso
tenham documentos como ficha de inscrição, orçamentos das agências de viagens,
podem também já incluir esta informação no módulo.
3º Quadro (Custos da Deslocação)
1) Preencher o escalão de remuneração (de acordo com o valor do vencimento do
funcionário)
2) Regime (por exemplo: para uma deslocação nacional Diária a 50% + transporte +
alojamento)
3) Transporte (indicar o tipo de transporte)
Ao selecionar viatura própria ou a viagem aérea em deslocação nacional, obriga ao
preenchimento do campo pedido especial. O motivo deve ser bem fundamentado,
caso contrário, de acordo com o regulamento da UP, o pedido pode não ser aceite ou
ser pago o equivalente ao custo de comboio. No caso específico de deslocação em
viatura própria, solicita ainda a identificação dos ocupantes da viatura.
Terminando este último passo, visualizamos, o quadro das despesas da Deslocação, para o
exemplo indicado no ponto 2 anterior, teremos 4 linhas para preencher com as despesas da
deslocação:
Alojamento
Ajudas de Custo
Inscrição
Transporte
Para cada uma das linhas temos de preencher a informação conforme fazemos para os PADs,
indicando o CCO, o CC e a rubrica, tendo em consideração se a despesa é paga pela UO (no
campo reembolso colocamos não).
Verifico, por exemplo, que vou de comboio e terei despesas de táxi, acrescento uma linha
neste último quadro, como outras despesas, seleciono a opção de reembolso (Sim), e
preencho a restante informação (CCO, o CC e a rubrica).
Posto isto, envio os dados da deslocação e fico aguardar a autorização da mesma. A
deslocação depois de autorizada gerará automaticamente os PADs, com a exceção do PAD das
ajudas de custo. Este só será possível gerar depois de a deslocação ter ocorrido. No dia
seguinte o funcionário terá de aceder ao boletim itinerário e validar as datas e horas de partida
e chegada efetiva e submeter o boletim, para que os responsáveis pelo cálculo das ajudas de
custo possam validar a ajuda de custo, e com esta validação é gerado o PAD da ajuda de custo.
(Nota: Acesso ao boletim - “Em Actividades do Processo”, na linha Editar Itens do Boletim de
Deslocação, clicamos na lupa e acedemos ao boletim)

No caso de nos esquecermos de colocar uma despesa, na deslocação gerada, do Lado direito
fazemos criar PAD da Deslocação.
No caso de não pretendermos receber as ajudas de custo, pagando apenas a viagem e a
estadia, no quadro Despesas da deslocação, colocamos o valor zero aquando o preenchimento
do módulo.
Depois de gerado o PAD das ajudas de custo, estas são processadas diretamente no ERP, via
SIGARRA.
Notas: Os adiantamentos de ajuda de custo também podem ser tratados a partir do módulo,
mas na Reitoria isso não está a acontecer.

Orientações para a classificação dos PADs, referentes a despesas no âmbito de
deslocações e estadas dos trabalhadores da U.Porto

Deslocações e Estadas, fora do local de trabalho (fora do Porto*)

Contabilização Patrimonial

Contabilização Analítica

Contabilização Orçamental

Artigo U.Porto

Tipo Terceiro

Item Tesouraria

Dec. Mensal
Remunerações

Ajudas de custo (nos termos da legislação em vigor)

a) Colaborador interno da U.Porto

642251 - Ajudas de custo - Pessoal docente
642252 - Ajudas de custo - Pessoal de investigação
642253 - Ajudas de custo - Pessoal não docente

911 - Pessoal
93xxx - Pessoal

01.02.04 Ajudas de Custos

UP0030300316 - Ajudas de custo - Pessoal Docente
UP0030300317 - Ajudas de custo - Pessoa de investigação
UP0030300318 - Ajudas de custo - Pessoal não docente

26212 - Pessoal Ajudas de Custo

xxxxx801 - Pag. Pessoal - Remunerações A incluir

b) Bolseiro de Investigação
b.1) em regime de contrato com a U.Porto
(ao abrigo do n. 2 do art.º 25 do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT )

642252 - Ajudas de custo - Pessoal de investigação

911 - Pessoal
93xxx - Pessoal

01.02.04 Ajudas de Custos

UP0030300317 - Ajudas de custo - Pessoal de investigação

26212 - Pessoal Ajudas de Custo

xxxxx801 - Pag. Pessoal - Remunerações A incluir

b.2) em regime de contrato com entidade externa, no entanto alocado a um projeto da U.Porto
(ao abrigo do n. 2 do art.º 25 do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT )

642252 - Ajudas de custo - Pessoal de investigação

911 - Pessoal
93xxx - Pessoal

01.02.04 Ajudas de Custos

UP0030300317 - Ajudas de custo - Pessoal de investigação

26212 - Pessoal Ajudas de Custo

xxxxx801 - Pag. Pessoal - Remunerações A incluir

01.02.04 Ajudas de Custos

UP0030300320 - Ajudas de custo - Outros serviços ou entidades

26212 - Pessoal Ajudas de Custo

xxxxx801 - Pag. Pessoal - Remunerações A incluir

01.02.04 Ajudas de Custos

UP0030300319 - Ajudas de custo - Outro Pessoal

26212 - Pessoal Ajudas de Custo

xxxxx801 - Pag. Pessoal - Remunerações A incluir

01.02.04 Ajudas de Custos

UP0030300302 - Ajudas custo - Pess. Docente (órgãos gestão)
UP0030300304 - Ajudas custo - Pess. invest (órgãos gestão)
UP0030300305 - Ajudas custo - Pess. não doc (órgãos gestão)
UP0030300306 - Ajudas custo - Outro Pessoal (órgãos gestão)
UP0030300307 - Ajudas custo - Outros serv/ent (órgãos gestão)

26212 - Pessoal Ajudas de Custo

xxxxx801 - Pag. Pessoal - Remunerações A incluir

c) Convidado (com vínculo à Administração Pública)

642255 - Ajudas custo - Outros serv. ou entidades

911 - Pessoal
93xxx - Pessoal

d) Estagiários

642254 - Ajudas de custo - Outro pessoal

911 - Pessoal
93xxx - Pessoal

e) Órgãos de gestão

641321 - Ajudas custo - Pessoal docente
641322 - Ajudas custo - Pessoal de investigação
641323 - Ajudas custo - Pessoal não docente
641324 - Ajudas custo - Outro Pessoal
641325 - Ajudas custo - Outros serv. ou entidades

911 - Pessoal
93xxx - Pessoal

Despesas de Alimentação e Alojamento (não suportadas através de ajudas de custo) e Despesas com Transportes [ex. bilhete de comboio/ metro/ autocarro, táxi, portagens, parques de estacionamento, aluguer de viatura]
62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100149 - Deslocações e estadas - no País
UP0030100310 - Deslocações e estadas - no estrangeiro

26213 - Pessoal Reembolsos

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

b.1) em regime de contrato com a U.Porto

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100149 - Deslocações e estadas - no País
UP0030100310 - Deslocações e estadas - no estrangeiro

26213 - Pessoal Reembolsos

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

b.2) em regime de contrato com entidade externa, no entanto alocado a um projeto da U.Porto

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100311 - Deslocações e estadas - Pessoal externo

26213 - Pessoal Reembolsos

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100311 - Deslocações e estadas - Pessoal externo

268921 - Outros Credores Reemb.

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

622982 - Outros serviços

9129 - Outros fornec. e serviços
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.25 Outros serviços / 02.02.10
Transportes

UP0030100182 - Outros serviços

268921 - Outros Credores Reemb.

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100149 - Deslocações e estadas - no País
UP0030100310 - Deslocações e estadas - no estrangeiro

26213 - Pessoal Reembolsos

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100311 - Deslocações e estadas - Pessoal externo

268921 - Outros Credores Reemb.

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

622982 - Outros serviços

9129 - Outros fornec. e serviços
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.25 Outros serviços / 02.02.10
Transportes

UP0030100182 - Outros serviços

268921 - Outros Credores Reemb.

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100149 - Deslocações e estadas - no País
UP0030100310 - Deslocações e estadas - no estrangeiro

2689222 - Credores Diversos - Outros

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

A Incluir

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100149 - Deslocações e estadas - no País
UP0030100310 - Deslocações e estadas - no estrangeiro

2689222 - Credores Diversos - Outros

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

A Incluir
A Incluir

a) Colaborador interno da U.Porto
b) Bolseiro de Investigação

c) Convidado
c.1) com Vínculo à Administração Pública
c.2) sem Vínculo à Administração Pública*
d) Estagiários
e) Órgãos de gestão
e.1) com Vínculo à Administração Pública
e.2) sem Vínculo à Administração Pública*
Despesas com Transportes [ex. deslocação em viatura própria (Kms), equivalente ao transporte público]
a) Colaborador interno da U.Porto
b) Bolseiro de Investigação
b.1) em regime de contrato com a U.Porto

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100311 - Deslocações e estadas - pessoal externo

2689222 - Credores Diversos - Outros

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

c) Convidado (com vínculo à Administração Pública)

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100311 - Deslocações e estadas - pessoal externo

2689222 - Credores Diversos - Outros

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

A Incluir

d) Estagiários

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100149 - Deslocações e estadas - no País
UP0030100310 - Deslocações e estadas - no estrangeiro

2689222 - Credores Diversos - Outros

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

A incluir

e) Órgãos de gestão (com vínculo à Administração Pública)

62227 - Deslocações e estadas

9121 - Deslocações e estadas
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.13 Deslocações e Estadas

UP0030100311 - Deslocações e estadas - Pessoal externo

2689222 - Credores Diversos - Outros

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

A incluir

b.2) em regime de contrato com entidade externa, no entanto alocado a um projeto da U.Porto

Deslocações e Estadas, no local de trabalho (no Porto**)

Contabilização Patrimonial

Contabilização Analítica

Contabilização Orçamental

Artigo U.Porto

Tipo Terceiro

Item Tesouraria

Dec. Mensal
Remunerações

Despesas de Alimentação (ex. almoço de trabalho com prestadores de serviços ou outros terceiros)

622982 - Outros serviços

9129 - Outros fornec. e serviços
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.25 Outros serviços

UP0030100182 - Outros serviços

221 - Fornecedores c/c

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

Despesas de Alimentação (ex. jantar de funcionários no âmbito de trabalho fora das horas de expediente)

622982 - Outros serviços

9129 - Outros fornec. e serviços
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.25 Outros serviços

UP0030100182 - Outros serviços

221 - Fornecedores c/c

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

Despesa de Transporte, de carácter eventual
[ex. bilhete de autocarro/ metro, táxi, parques de estacionamento (no caso de deslocação em viatura própria),
aluguer de viatura*]

622982 - Outros serviços

9129 - Outros fornec. e serviços
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.10 Transportes

UP0030100182 - Outros serviços

221 - Fornecedores c/c

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

Despesa de Transporte, com carácter de permanência
(ex. passe de autocarro/ metro)

62226 - Transportes de pessoal

9129 - Outros fornec. e serviços
93xxx - Fornecimentos e Serviços

02.02.10 Transportes

UP0030100148 - Transportes de pessoal

221 - Fornecedores c/c

xxxxx702 - Pag. Fornecedores - Aquis.
Serv.

Não incluir

* no caso de aluguer de viatura utilizar a conta 6221923-Viaturas e o artigo UP0030100134-Alugueres de viaturas
** assumir como critério os limites do Município do Porto

Serviços Partilhados da Universidade do Porto
Serviço Económico-Financeiro
Janeiro 2014

Deslocação em Serviço dos trabalhadores da U Porto

Orçamento de Estado e IRS – procedimento

Novo Procedimento para 2017 - OE + IRS:
Na RUP:

Nas UOs/SAs:

OE:

OE:

Pela liquidação mensal do OE da UP (Vendas - A20 Guia de receita OE):

Pela liquidação mensal do OE na UO/SA (Vendas - X19 Recebimento OE):

Déb #268211X OE Total
Créd #7411
OE RUP
Créd #260400 OE UOs/SAs
Déb #25163111 OE RUP
Créd #25163111

Déb #2604
Créd #7411

Class. Orçamental: COrg 0919003; FF 311: Ativ 999; Prog.Med 010.018; CE 0603012984

Pelo recebimento mensal do OE da UP (CC - A22 Recebimento (GR)):

Cria pendente pelo valor total da
UO/SA

OE UO/SA

Déb #25163111 OE UO/SA
Créd #25163111

Class. Orçamental: COrg 0919003; FF 311: Ativ 999; Prog.Med 010.018/019; CE 0603012984

Pelo recebimento mensal do OE na UO/SA (CC - X03 Recibo):

Déb #12X
OE Total
Créd #268211X

Item Tesouraria: ADO02901 Sub. Corr. Financiamento do Estado

Déb #12X
Créd #2604

V.líq UO/SA=OE-IRS

Item Tesouraria: XDO02901 Sub. Corr. Financiamento do Estado

Déb #25111
Créd #25111

OE RUP

Class. Orçamental: COrg 0919003; FF 311: Ativ 999; Prog.Med 010.018; CE 0603012984

Déb #25111
Créd #25111

V.líq UO/SA=OE-IRS

Class. Orçamental: COrg 0919003; FF 311: Ativ 999; Prog.Med 010.018/019; CE 0603012984

Déb #251721
Créd #251721

OE UOs/SAs

Class. Orçamental: 170200

Pelo pagamento do OE às UOs/SAs (CC - A02 Pagamento interno):

Antes do pagamento às UOs/SAs é
gerado o A84 - Crédito interno OE => cria
pendentes para as UOs/SAs

Déb #260400
Créd #12X

V.líq UOs/SAs=OE-IRS Item Tesouraria: Abate ADO02901 Sub. Corr. Financiamento do Estado

Déb #251722
Créd #251722

V.líq UOs/SAs=OE-IRS Class. Orçamental: 170200

IRS:

IRS:

Pela relevação da retenção do IRS da RUP (CC - A64 Retenções GRH):

Pela relevação da retenção do IRS na UO/SA (CC - X64 Retenções GRH):

Déb #251711
Créd #251711

IRS RUP

Class. Orçamental: CE 170100
Gera um valor em excesso - novo pendente
c/ DMR referente às UOs/SAs

Déb #251711
Créd #251711

IRS UO/SA

Class. Orçamental: CE 170100

Pelo pagamento da retenção do IRS da UP (CC - A04 Nota Pagamento):
Déb #252711
Créd #252711

valor DMR

Class. Orçamental: CE 120100

Déb #242X
Déb #260400
Créd #12X

IRS RUP
IRS UOs/SAs
valor DMR

Item tesouraria: ACO00801 Pag. Pessoal - Remunerações
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Novo Procedimento para 2017 - OE + IRS:
Na RUP:

Nas UOs/SAs:

OE e IRS - Encontro de contas:

OE e IRS - Encontro de contas:

Pelo encontro de contas RUP vs UOs/SAs (CC - A90 Encontro de contas):

Pelo encontro de contas UO/SA vs RUP (CC - X90 Encontro de contas):

Déb #260400
Créd #260400

IRS UOs/SAs

Déb #117
Créd #117

IRS UOs/SAs

Item tesouraria: ACO00801 Abate Pag. Pessoal - Remunerações
Item Tesouraria: Abate ADO02901 Sub. Corr. Financiamento do Estado

Déb #251722
Créd #251722

IRS UOs/SAs

Class. Orçamental: CE 170200

Déb #252712
Créd #252712

IRS UOs/SAs

Class. Orçamental: CE 120100

Corresponde ao valor do OE
que não foi efetivamente pago

Déb #242X
Créd #2604

IRS UO/SA

Déb #117
Créd #117

IRS UO/SA

Déb #25111
Créd #25111

IRS UO/SA

Class. Orçamental: COrg 0919003; FF 311: Ativ 999; Prog.Med 010.018/019; CE 0603012984

Déb #252711
Créd #252711

IRS UO/SA

Class. Orçamental: CE 120100

Serviço Económico-Financeiro

Item tesouraria: XCO00801 Pag. Pessoal - Remunerações

Corresponde ao valor do OE que
não foi efetivamente pago

Item Tesouraria: XDO02901 Sub. Corr. Financiamento do Estado
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Financiamento obtido pela U.Porto no âmbito de projetos
- procedimento

Financiamento obtido pela U.Porto no âmbito de projetos
1. O presente procedimento visa a uniformização da contabilização dos financiamentos obtidos pela U.Porto no âmbito dos projetos, nomeadamente a
1
operacionalização do "Registo dos Fundos Europeus e da Contrapartida Nacional", previsto na Circular Série A n.º 1376 da DGO.
2. Atendendo à realidade da U.Porto, este procedimento abrange as seguintes situações:
A. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e não existem entidades parceiras ou a UO/SA/RUP é entidade parceira do projeto2;
B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas).
3. A lógica subjacente ao registo dos financiamentos obtidos pela U.Porto no âmbito dos projetos tem em linha de conta três fatores:
. A(s) fonte(s) de financiamento associada(s) ao projeto;
. O papel da U.Porto na operação (entidade destinatária final ou entidade intermediária);
. O tipo de entidade parceira (interna, externa fora das Administrações Públicas ou externa pertencente às Administrações Públicas), no caso da
U.Porto ser intermediária na operação.
O quadro seguinte resume a interligação entre estes fatores:
Tratamento dos fluxos financeiros
na U.Porto associados a:

U.Porto é a entidade
destinatária final

U.Porto é a entidade intermediária
Transfere para
entidade AP

Transfere para
entidade fora AP

Projetos não cofinanciados: financiamento nacional

Receita/Despesa

Receita/Despesa

Receita/Despesa

Projetos não cofinanciados: financiamento da União Europeia

Receita/Despesa

Extraorçamental

Receita/Despesa

Projetos cofinanciados:
.Financiamento da União Europeia

Receita/Despesa

Extraorçamental

Receita/Despesa

.Contrapartida pública nacional

Receita/Despesa

Receita/Despesa

Receita/Despesa

NOTA: Entende-se um projeto como cofinanciado, quando uma parte do financiamento tem origem na União Europeia e o restante
financiamento é nacional.

4. No âmbito do presente documento destacam-se 3 aspetos:
. A submissão de pedidos de pagamento à entidade financiadora pressupõe a transferência do montante contratualizado, em função dos pedidos de
pagamentos, para subcontas criadas para o efeito (268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X e 268122X Deved. p/ atrib. de subs.
investimento - P. Pag. - X );
. O reconhecimento da dívida às entidades parceiras externas pressupõe a utilização da conta 26845X Credores p/ projetos - Ent. Parceiras. A
submissão de pedidos de pagamento à entidade financiadora pressupõe a transferência da parte do contrato afeto a essas entidades, em função dos
pedidos de pagamento, para subcontas criadas para o efeito (2684512 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag. e 2684522 Credores p/
proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. );
. As operações associadas a projetos entre entidades internas pressupõem a utilização da conta 2605X Outros devedores e credores - Projetos - X.
Uma vez que esta conta se deverá encontrar sempre saldada da U.Porto, é fundamental o registo tempestivo das operações pelas UOs/SAs/RUP
envolvidas.
5. No reconhecimento da dívida da entidade financiadora relativa a pedidos de pagamento submetidos, efetuada através da Guia de Receita, deverá ser
respeitada a proporção das fontes de financiamento contratualizadas. Esta informação deverá ser corrigida, quando a entidade financiadora, aquando do
pagamento, fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento. No que diz respeito ao processamento da
despesa associada a projetos, embora não seja o foco deste procedimento, deverá ser igualmente respeitada a proporção das fontes de financiamento
contratualizadas.
1

Instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2015 (pontos 70 e 71)

2

A UO/SA/RUP é entidade parceira do projeto e a entidade promotora é uma entidade externa à U.Porto
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A. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e não existem entidades parceiras ou a UO/SA/RUP é entidade parceira do projeto
1. Projetos não cofinanciados: financiamento nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida associada ao contrato e pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP:
Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

Débito:
Patrimonial

Crédito:
268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

2745X Subsídios para investimentos - X
e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento

Notas:
. As contas 2681X deverão ser utilizadas para reconhecer a dívida da entidade financiadora no âmbito do projeto, nas situações em que a UO/SA/RUP é entidade promotora e não existem entidades parceiras, ou para reconhecer a
dívida da entidade promotora no âmbito do projeto, nas situações em que a UO/SA/RUP é entidade parceira de uma entidade externa à U.Porto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida da entidade financiadora/promotora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X

Patrimonial

e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X
e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X
e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior

Guia de Receita
Relevação de PPs
(X14 Vendas)

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.: 999 Receita
Orçamental

F. Fin.:
319 Transferências de RG entre organismos
e/ou 540 Transferências de RP entre organismos

Class. Econ.:
02.06XXXX Transferências correntes - X
e/ou 02.10XXXX Transferências de capital - X
Notas:
. No caso das transferências provenientes de entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 02.06.03.01 Transferências correntes - Administração Central - Estado ou 02.06.03.07
Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos e/ou 02.10.03.01 Transferências de capital - Administração Central - Estado ou 02.10.03.08 Transferências de capital - Administração Central - Serviços
e fundos autónomos;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo recebimento da entidade financiadora/promotora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Recebimento
de PPs

Recebimento (GR)
(X22 Contas
Correntes)

Orçamental

268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X
e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Idem "Guia de Receita"
Item tesouraria:
XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional
ou XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
e/ou XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "Guia de Receita", deverá ser utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos .

Notas:
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora/promotora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverá ser corrigida a "Guia de Receita", se emitida no ano, antes de se
proceder à relevação do recebimento do pedido de pagamento;
. Os itens de tesouraria XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional e XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional deverão ser utilizados para o financiamento na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional e XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional deverão ser utilizados para o financiamento na medida 018 Educação - Ensino.

Serviço Económico-Financeiro

1/1

A. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e não existem entidades parceiras ou a UO/SA/RUP é entidade parceira do projeto
2. Projetos não cofinanciados: financiamento da União Europeia
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida associada ao contrato e pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP:
Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

Débito:
Patrimonial

Crédito:
268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

2745X Subsídios para investimentos - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento

Notas:
. As contas 2681X deverão ser utilizadas para reconhecer a dívida da entidade financiadora no âmbito do projeto, nas situações em que a UO/SA/RUP é entidade promotora e não existem entidades parceiras, ou para reconhecer a
dívida da entidade promotora no âmbito do projeto, nas situações em que a UO/SA/RUP é entidade parceira de uma entidade externa à U.Porto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida da entidade financiadora/promotora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X

Patrimonial

268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
Relevação de PPs

Guia de Receita
(X14 Vendas)

014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Orçamental

Ativ.: 999 Receita
F. Fin.: 4XX Financiamento da UE
Class. Econ.:
02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
e/ou 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
ou 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social

Notas:
. A classificação económica 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social apenas deverá ser utilizada para as transferências do Fundo Social Europeu (FF 44X), independentemente da entidade
financiadora/promotora;
. As classificações económicas 02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições e 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições deverão ser utilizadas
para as restantes fontes de financiamento da União Europeia, independentemente da entidade financiadora/promotora;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo recebimento da entidade financiadora/promotora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Recebimento
de PPs

Recebimento (GR)
(X22 Contas
Correntes)

Crédito:

Patrimonial

121X Depósitos à ordem - X

Orçamental

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1
Idem "Guia de Receita"

268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X
e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Item tesouraria:
XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE
Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "Guia de Receita", deverá ser utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos .

Notas:
. Os itens de tesouraria XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE e XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE e XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento na medida 018 Educação - Ensino.

Serviço Económico-Financeiro

1/1

A. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e não existem entidades parceiras ou a UO/SA/RUP é entidade parceira do projeto
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida associada ao contrato e pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP:
Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

Débito:
Patrimonial

Crédito:
268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

2745X Subsídios para investimentos - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento

Notas:
. As contas 2681X deverão ser utilizadas para reconhecer a dívida da entidade financiadora no âmbito do projeto, nas situações em que a UO/SA/RUP é entidade promotora e não existem entidades parceiras, ou para reconhecer a
dívida da entidade promotora no âmbito do projeto, nas situações em que a UO/SA/RUP é entidade parceira de uma entidade externa à U.Porto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida da entidade financiadora/promotora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X

Patrimonial

268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Orçamental

Ativ.: 999 Receita

(União
Europeia)

F. Fin.: 4XX Financiamento da UE
Class. Econ.:
02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições

Guia de Receita
Relevação de PPs
(X14 Vendas)

e/ou 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
ou 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social

Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Orçamental

Ativ.: 999 Receita

(Contrapartida
F. Fin.:
pública
359 Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos
nacional)
e/ou 369 Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos

Class. Econ.:
02.06XXXX Transferências correntes - X
e/ou 02.10XXXX Transferências de capital - X
Notas:
. A classificação económica 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social apenas deverá ser utilizada para as transferências do Fundo Social Europeu (FF 44X), independentemente da entidade
financiadora/promotora;
. As classificações económicas 02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições e 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições deverão ser utilizadas
para as restantes fontes de financiamento da União Europeia, independentemente da entidade financiadora/promotora;
. No caso das transferências provenientes de entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 02.06.03.05 Transferências correntes - Administração Central - Estado - Participação portuguesa
em projetos cofinanciados ou 02.06.03.10 Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos cofinanciados e/ou 02.10.03.06 Transferências de capital Administração Central - Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados ou 02.10.03.09 Transferências de capital - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos
cofinanciados;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo recebimento da entidade financiadora/promotora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:

Patrimonial

121X Depósitos à ordem - X

Orçamental

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1
Idem "Guia de Receita"

268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X
e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Item tesouraria:
Recebimento
de PPs

Recebimento (GR)
(X22 Contas
Correntes)

XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional
e XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE
e/ou XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
ou XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional
e/ou XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "Guia de Receita", deverá ser utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos .

Notas:
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora/promotora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverá ser corrigida a "Guia de Receita", se emitida no ano, antes de se
proceder à relevação do recebimento do pedido de pagamento;
. Os itens de tesouraria XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional e XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, na medida 016 Educação Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional e XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, na medida 018 Educação - Ensino;
. Os itens de tesouraria XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE e XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na União Europeia, na medida 016 Educação Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE e XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na União Europeia, na medida 018 Educação - Ensino.

Serviço Económico-Financeiro

1/1

B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
1. Projetos não cofinanciados: financiamento nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Na UO/SA/RUP promotora:
Pelo reconhecimento da dívida total associada ao contrato, pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP promotora e pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras:
Débito:

Crédito:
268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

2745X Subsídios para investimentos - X
e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento
e/ou 2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

2684511X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. Contrato - X
2684521X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato e/ou
X
e/ou

Notas:
. As contas 2681X deverão ser utilizadas para reconhecer a totalidade da dívida da entidade financiadora no âmbito do projeto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP promotora;
. A conta 2605X deverá ser utilizada para reconhecer a dívida do projeto associada às entidades parceiras internas (UOs/SAs/RUP);
. As contas 26845X deverão ser utilizadas para reconhecer a dívida do projeto associada às entidades parceiras externas;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida da entidade financiadora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X

Patrimonial

e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X
e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X
e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior

Guia de Receita
Relevação de PPs
(X14 Vendas)

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.: 999 Receita
Orçamental

F. Fin.:
319 Transferências de RG entre organismos
e/ou 540 Transferências de RP entre organismos

Class. Econ.:
02.06XXXX Transferências correntes - X
e/ou 02.10XXXX Transferências de capital - X
Notas:
. No caso das transferências provenientes de entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 02.06.03.01 Transferências correntes - Administração Central - Estado ou 02.06.03.07
Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos e/ou 02.10.03.01 Transferências de capital - Administração Central - Estado ou 02.10.03.08 Transferências de capital - Administração Central - Serviços
e fundos autónomos;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras externas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
023 Dotações disponíveis

e 026 Cabimentos

026 Cabimentos
e 0271 Compromissos assumidos

Class. Org.: 01.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
Nota de Encomenda
(X02 Compras) /
Nota Encomenda
Reconhecimento (Estimativa)
Orçamental
(X48 Compras)
da dívida às
entidades
parceiras relativa
a PPs

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.:
193 Ensino Superior Universitário
ou 202 Investigação Desenv. diversas áreas das ciências

F. Fin.:
319 Transferências de RG entre organismos
e/ou 540 Transferências de RP entre organismos

Class. Econ.:
01.04XXXX Transferências correntes - X
e/ou 01.08XXXX Transferências de capital - X

Débito:
Patrimonial
Outros
(X01 Compras)
Orçamental

Crédito:

2684511X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. Contrato - X
2684521X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato e/ou
X
Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"

2684512X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag. X
e/ou 2684522X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. - X

Notas:
. A Nota de Encomenda e o documento "Outros" deverão ser processados no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita";
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs, a respetiva Nota de Encomenda deverá ter origem num Pedido de Autorização de Despesa (PAD) criado no Sigarra;
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs deverão ser utilizados os artigos UP0030200406 Projetos - Transf. Ent. Parceiras - Funcionamento e/ou UP0030200407 Projetos - Transf. Ent. Parceiras Investimento;
. No caso das transferências com destino a entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 01.04.03.01 Transferências correntes - Administração Central - Estado ou 01.04.03.05
Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos e/ou 01.08.03.01 Transferências de capital - Administração Central - Estado ou 01.08.03.06 Transferências de capital - Administração Central - Serviços
e fundos autónomos.

Serviço Económico-Financeiro

1/3

B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
1. Projetos não cofinanciados: financiamento nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras internas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Reconhecimento
da dívida às
N/ Nota Repartição
Interna
entidades
parceiras relativa (X69 Vendas)
a PPs

Débito:

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

25163112 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Anulação e Retificação
Abate chave orçamental "Guia de Receita"
e

Orçamental

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e

25163112 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Anulação e Retificação

Notas:
. A "N/Nota Repartição Interna" deverá ser processada no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita", por cópia de linhas desta;
. Aquando do envio da "N/ Nota Repartição Interna", a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer à UO/SA/RUP parceira, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente na U.Porto.

Pelo recebimento da entidade financiadora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Recebimento
de PPs

Recebimento (GR)
(X22 Contas
Correntes)

Orçamental

268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X
e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Idem "Guia de Receita"
Item tesouraria:
XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional
ou XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
e/ou XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional
e/ou XDO01003 Out. Rec. Ativ. Op. - Outros

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "Guia de Receita", deverá ser utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos .

Notas:
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverá ser corrigida a "Guia de Receita", se emitida no ano, antes de se proceder à
relevação do recebimento do pedido de pagamento;
. Os itens de tesouraria XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional e XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional deverão ser utilizados para o financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas), na medida
016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional e XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional deverão ser utilizados para o financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas), na medida
018 Educação - Ensino;
. O item de tesouraria XDO01003 Out. Rec. Ativ. Op. - Outros deverá ser utilizado para o financiamento afeto às entidades parceiras externas.

Pelo pagamento às entidades parceiras externas de pedidos de pagamento:
Débito:

Pagamento de PPs Nota Pagamento
às entidades
(X04 Contas
parceiras
Correntes)

1

Crédito:
2684512 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag. - X

Patrimonial

121X Depósitos à ordem - X

e/ou 2684522 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. - X
e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

Orçamental

Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"

Patrimonial
(DFC)

Item tesouraria: XCO01102 Out. Pag. Ativ. Op. - Outros

e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da Nota de Encomenda e do documento "Outros", deverá ser utilizada a conta 25222 Orç Exer Findos - Ano N-1 - Pagamentos.

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)";
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverão ser corrigidas a Nota de Encomenda e o documento "Outros", se emitidos
no ano, antes de se proceder à relevação do pagamento do pedido de pagamento à entidade parceira externa;
. Aquando do pagamento às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas, a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja
coincidente nas Administrações Públicas.

Pelo pagamento às entidades parceiras internas de pedidos de pagamento:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

e 25112 Orç. Exercício - Anulação e Rectif. de Recebim. 1

Pagamento de PPs Nota Pagamento
às entidades
(X04 Contas
Correntes)
parceiras

Orçamental

121X Depósitos à ordem - X
e 25112 Orç. Exercício - Anulação e Rectif. de Recebim. 1

Abate chave orçamental "Recebimento (GR)"
Item tesouraria:
Abate XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou Abate XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional
ou Abate XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
e/ou Abate XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional

1

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "N/ Nota Repartição Interna", deverá ser utilizada a conta 25122 Orç. de Exercícios Findos - Anulação e Rectificação de Recebimentos .

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)".

Serviço Económico-Financeiro
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
1. Projetos não cofinanciados: financiamento nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Na UO/SA/RUP parceira:
Pelo reconhecimento da dívida associada ao contrato e pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP parceira:
Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

Débito:
Patrimonial

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

2745X Subsídios para investimentos - X
e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento

Notas:
. A conta 2605X deverá ser utilizada para reconhecer a dívida da UO/SA/RUP promotora no âmbito do projeto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP parceira;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida da UO/SA/RUP promotora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
Relevação
de PPs

014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior

V/ Nota Repartição
Interna
(X70 Vendas)

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.: 999 Receita
Orçamental

F. Fin.:
319 Transferências de RG entre organismos
e/ou 540 Transferências de RP entre organismos

Class. Econ.:
02.06XXXX Transferências correntes - X
e/ou 02.10XXXX Transferências de capital - X
Notas:
. Aquando do envio da "N/ Nota Repartição Interna", a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer à UO/SA/RUP parceira, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente na U.Porto;
. No caso das transferências provenientes de entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 02.06.03.01 Transferências correntes - Administração Central - Estado ou 02.06.03.07
Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos e/ou 02.10.03.01 Transferências de capital - Administração Central - Estado ou 02.10.03.08 Transferências de capital - Administração Central - Serviços
e fundos autónomos;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo recebimento da UO/SA/RUP promotora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Recebimento de
PPs

Recibo
(X03 Contas
Correntes)

Orçamental

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Idem "V/ Nota Repartição interna"
Item tesouraria:
XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional
ou XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
e/ou XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "V/Nota Repartição Interna", será utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos.

Notas:
. Se aquando do pagamento, a UO/SA/RUP promotora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverá ser corrigida a "V/Nota Repartição interna", se emitida no ano, antes de se
proceder à relevação do recebimento do pedido de pagamento;
. Os itens de tesouraria XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional e XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional deverão ser utilizados para o financiamento na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional e XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional deverão ser utilizados para o financiamento na medida 018 Educação - Ensino.

Serviço Económico-Financeiro

3/3

B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
2. Projetos não cofinanciados: financiamento da União Europeia
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Na UO/SA/RUP promotora:
Pelo reconhecimento da dívida total associada ao contrato, pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP promotora e pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras:
Débito:

Crédito:
268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

2745X Subsídios para investimentos - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento
e/ou 2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

2684511X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. Contrato - X
2684521X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato
e/ou
-X
e/ou

Notas:
. As contas 2681X deverão ser utilizadas para reconhecer a totalidade da dívida da entidade financiadora no âmbito do projeto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP promotora;
. A conta 2605X deverá ser utilizada para reconhecer a dívida do projeto associada às entidades parceiras internas (UOs/SAs/RUP);
. As contas 26845X deverão ser utilizadas para reconhecer a dívida do projeto associada às entidades parceiras externas;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento, na componente afeta à
U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas, e o artigo UP0040500399 Financiamento projetos - Extraorçamental, na componente afeta às
entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas.

Pelo reconhecimento da dívida da entidade financiadora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X

Patrimonial

e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X
e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X
e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
Relevação de PPs

Guia de Receita
(X14 Vendas)

014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
Orçamental

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

(U.Porto + Ent. Ativ.: 999 Receita
parceiras
F. Fin.: 4XX Financiamento da UE
externas fora
AP)
Class. Econ.:

02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
e/ou 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
ou 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social
Notas:
. Na conta 25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício - Rec. Liquidadas apenas deverá ser liquidado o montante do financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às
entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas;
. Em Orçamental (U.Porto + ent. parceiras externas fora AP) apenas deverá ser considerado o financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das
Administrações Públicas;
. A classificação económica 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social apenas deverá ser utilizada para as transferências do Fundo Social Europeu (FF 44X), independentemente da entidade financiadora;
. As classificações económicas 02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições e 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições deverão ser utilizadas
para as restantes fontes de financiamento da União Europeia, independentemente da entidade financiadora;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento, na componente afeta à U.Porto (UO/SA/RUP
promotora e entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas, e o artigo UP0040500399 Financiamento projetos - Extraorçamental, na componente afeta às entidades parceiras
externas pertencentes às Administrações Públicas.

Serviço Económico-Financeiro

1/4

B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
2. Projetos não cofinanciados: financiamento da União Europeia
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
023 Dotações disponíveis

e 026 Cabimentos

026 Cabimentos
e 0271 Compromissos assumidos

Class. Org.: 01.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
Nota de Encomenda
(X02 Compras) /
Nota Encomenda
Reconhecimento (Estimativa)
Orçamental
(X48 Compras)
da dívida às
entidades
parceiras relativa
a PPs

014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.:
193 Ensino Superior Universitário
ou 202 Investigação Desenv. diversas áreas das ciências

F. Fin.:
4XX Financiamento da UE
Class. Econ.:
01.04XXXX Transferências correntes - X
e/ou 01.08XXXX Transferências de capital - X

Débito:
Outros
(X01 Compras)

Crédito:

26845112 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. Patrimonial
Contrato - Outras
26845212 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato
e/ou
- Outras
Orçamental Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"

26845122 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Outras
26845222 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Outras

Notas:
. A Nota de Encomenda e o documento "Outros" deverão ser processados no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita";
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs, a respetiva Nota de Encomenda deverá ter origem num Pedido de Autorização de Despesa (PAD) criado no Sigarra;
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs deverão ser utilizados os artigos UP0030200406 Projetos - Transf. Ent. Parceiras - Funcionamento e/ou UP0030200407 Projetos - Transf. Ent. Parceiras Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Reconhecimento
da dívida às
Subs Ent Crédito
entidades
(X41 Contas
parceiras relativa Correntes)
a PPs

Débito:
Patrimonial

Crédito:

26845111 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. Contrato - Ad. Públicas
26845211 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato
e/ou
- Ad. Públicas

26845121 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Ad. Públicas
26845221 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Ad. Públicas

Notas:
. O "Sub Ent Crédito" deverá ser processado no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita".

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras internas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Reconhecimento
N/ Nota Repartição
da dívida às
entidades
Interna
parceiras relativa (X69 Vendas)
a PPs

Débito:
Patrimonial

Orçamental

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

25163112 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício e
Anulação e Retificação
Abate chave orçamental "Guia de Receita"

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e

25163112 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Anulação e Retificação

Notas:
. A "N/Nota Repartição Interna" deverá ser processada no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita", por cópia de linhas desta;
. Aquando do envio da "N/ Nota Repartição Interna", a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer à UO/SA/RUP parceira, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente na U.Porto.

Serviço Económico-Financeiro

2/4

B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
2. Projetos não cofinanciados: financiamento da União Europeia
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo recebimento da entidade financiadora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

Patrimonial

268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X
e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

e 251721 Oper Extraorç - Operações Tesouraria- Registo

e 251721 Oper Extraorç - Operações Tesouraria- Registo

Orçamental

Recebimento
de PPs

Recebimento (GR)
(X22 Contas
Correntes)

(U.Porto + Ent.
Idem "Guia de Receita"
parceiras
externas fora
AP)

Orçamental
( Ent. parceiras Class. Econ.: 02.17.02.00 Operações extra-orçamentais - Outras operações de tesouraria
externas AP)

Item tesouraria:
XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE
Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE
e/ou XDO01003 Out. Rec. Ativ. Op. - Outros

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "Guia de Receita", deverá ser utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos .

Notas:
. Na conta 25111 Orç. Exercício - Recebimentos apenas deverá ser recebido o montante do financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das
Administrações Públicas;
. Na conta 251721 Oper Extraorç - Operações Tesouraria- Registo apenas deverá ser recebido o montante do financiamento afeto às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas;
. Os itens de tesouraria XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE e XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras
internas), na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE e XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras
internas), na medida 018 Educação - Ensino;
. O item de tesouraria XDO01003 Out. Rec. Ativ. Op. - Outros deverá ser utilizado para o financiamento afeto às entidades parceiras externas.

Pelo pagamento às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas de pedidos de pagamento:
Débito:

Pagamento de
PPs às entidades
parceiras

1

Nota Pagamento
(X04 Contas
Correntes)

Patrimonial

Crédito:

26845122 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Outras
26845222 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Outras
e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

Orçamental

Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"

Patrimonial
(DFC)

Item tesouraria: XCO01102 Out. Pag. Ativ. Op. - Outros

121X Depósitos à ordem - X

e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da Nota de Encomenda e do documento "Outros", deverá ser utilizada a conta 25222 Orç Exer Findos - Ano N-1 - Pagamentos.

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)".

Pelo pagamento às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas de pedidos de pagamento:
Débito:

Pagamento de
PPs às entidades
parceiras

Nota pagamento
(X04 Contas
Correntes)

Patrimonial

Crédito:

26845121 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Ad. Públicas
26845221 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Ad. Públicas
e 252721 Oper Extraorç - Oper Tesouraria - Registo

121X Depósitos à ordem - X

e 252721 Oper Extraorç - Oper Tesouraria - Registo

Orçamental

Class. Econ.: 01.12.02.00 Operações extra-orçamentais - Outras operações de tesouraria

Patrimonial
(DFC)

Item tesouraria: XCO01102 Out. Pag. Ativ. Op. - Outros

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)";
. Aquando do pagamento às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas, a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja
coincidente nas Administrações Públicas.

Serviço Económico-Financeiro

3/4

B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
2. Projetos não cofinanciados: financiamento da União Europeia
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo pagamento às entidades parceiras internas de pedidos de pagamento:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

121X Depósitos à ordem

e 25112 Orç. Exercício - Anulação e Rectif. de Recebim. 1

Pagamento de
PPs às entidades
parceiras

Nota Pagamento
(X04 Contas
Correntes)

Orçamental

e 25112 Orç. Exercício - Anulação e Rectif. de Recebim. 1

Abate chave orçamental "Recebimento (GR)"
Item tesouraria:
Abate XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE

Patrimonial
(DFC)

e/ou Abate XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou Abate XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou Abate XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE

1

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "N/ Nota Repartição Interna", deverá ser utilizada a conta 25122 Orç. de Exercícios Findos - Anulação e Rectificação de Recebimentos .

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)".

Na UO/SA/RUP parceira:
Pelo reconhecimento da dívida associada ao contrato e pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP parceira:
Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

Débito:
Patrimonial

Crédito:
2745X Subsídios para investimentos - X

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento

Notas:
. A conta 2605X deverá ser utilizada para reconhecer a dívida da UO/SA/RUP promotora no âmbito do projeto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP parceira;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida da UO/SA/RUP promotora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
V/ Nota Repartição
Relevação de PPs Interna
(X70 Vendas)

014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Orçamental

Ativ.: 999 Receita
F. Fin.: 4XX Financiamento da UE
Class. Econ.:
02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
e/ou 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
ou 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social

Notas:
. Aquando do envio da "N/ Nota Repartição Interna", a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer à UO/SA/RUP parceira, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente na U.Porto;
. A classificação económica 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social apenas deverá ser utilizada para as transferências do Fundo Social Europeu (FF 44X), independentemente da entidade financiadora;
. As classificações económicas 02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições e 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições deverão ser utilizadas
para as restantes fontes de financiamento da União Europeia, independentemente da entidade financiadora;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo recebimento da UO/SA/RUP promotora de pedidos de pagamento:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Recebimento de
PPs

Recibo
(X03 Contas
Correntes)

Orçamental

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Idem "V/ Nota Repartição interna"
Item tesouraria:
XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "V/Nota Repartição Interna", será utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos.

Notas:
. Os itens de tesouraria XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE e XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional EU e XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional EU deverão ser utilizados para o financiamento na medida 018 Educação - Ensino.

Serviço Económico-Financeiro
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Na UO/SA/RUP promotora:
Pelo reconhecimento da dívida total associada ao contrato, pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP promotora e pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras:
Débito:

Crédito:
268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X

Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

2745X Subsídios para investimentos - X

e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X

e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento
e/ou 2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

2684511X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - Contrato
-X
2684521X Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato e/ou
X
e/ou

Notas:
. As contas 2681X deverão ser utilizadas para reconhecer a totalidade da dívida da entidade financiadora no âmbito do projeto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP promotora;
. A conta 2605X deverá ser utilizada para reconhecer a dívida do projeto associada às entidades parceiras internas (UOs/SAs/RUP);
. As contas 26845X deverão ser utilizadas para reconhecer a dívida do projeto associada às entidades parceiras externas;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento na componente afeta à U.Porto
(UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas, com origem na União Europeia, assim como na componente afeta à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e
entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas (fora das Administrações Públicas e pertencentes às Administrações Públicas), com origem na contrapartida pública nacional. O artigo UP0040500399 Financiamento
projetos - Extraorçamental deverá ser utilizado na componente afeta às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas, com origem na União Europeia.

Pelo reconhecimento da dívida da entidade financiadora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X

Patrimonial

e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

268111X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - Contrato - X
e/ou 268121X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - Contrato - X
e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
Orçamental
( União
Europeia U.Porto + Ent.
parceiras
externas fora
AP)

Guia de Receita
Relevação de PPs
(X14 Vendas)

014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.: 999 Receita
F. Fin.: 4XX Financiamento da UE
Class. Econ.:
02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
e/ou 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
ou 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social

Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
Orçamental

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

( Contrapartida
Ativ.: 999 Receita
pública
F. Fin.:
nacional U.Porto + Ent.
359 Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos
parceiras
e/ou 369 Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos
externas)

Class. Econ.:
02.06XXXX Transferências correntes - X
e/ou 02.10XXXX Transferências de capital - X
Notas:
. Na conta 25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício - Rec. Liquidadas apenas deverá ser liquidado o montante do financiamento, com origem na União Europeia, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades
parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas, assim como o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas),
assim como às entidades parceiras externas (fora das Administrações Públicas e pertencentes às Administrações Públicas);
. Em Orçamental (Fundos Europeus - U.Porto + Ent. parceiras externas fora AP) deverá ser considerado o financiamento, com origem na União Europeia, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às
entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas;
. Em Orçamental (Contrapartida pública nacional - U.Porto + Ent. parceiras externas) deverá ser considerado o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras
internas), assim como às entidades parceiras externas (fora das Administrações Públicas e pertencentes às Administrações Públicas);
. A classificação económica 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social apenas deverá ser utilizada para as transferências do Fundo Social Europeu (FF 44X), independentemente da entidade financiadora;
. As classificações económicas 02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições e 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições deverão ser utilizadas para as
restantes fontes de financiamento da União Europeia, independentemente da entidade financiadora;
. No caso das transferências provenientes de entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 02.06.03.05 Transferências correntes - Administração Central - Estado - Participação portuguesa em
projetos cofinanciados ou 02.06.03.10 Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos cofinanciados e/ou 02.10.03.06 Transferências de capital - Administração
Central - Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados ou 02.10.03.09 Transferências de capital - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos cofinanciados;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento na componente afeta à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e
entidades parceiras internas) e às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas, com origem na União Europeia, assim como na componente afeta à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às
entidades parceiras externas (fora das Administrações Públicas e pertencentes às Administrações Públicas), com origem na contrapartida pública nacional. O artigo UP0040500399 Financiamento projetos - Extraorçamental deverá ser
utilizado na componente afeta às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas, com origem na União Europeia.

Serviço Económico-Financeiro
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
023 Dotações disponíveis

e 026 Cabimentos

026 Cabimentos
e 0271 Compromissos assumidos

Class. Org.: 01.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior

Reconhecimento
da dívida às
entidades
parceiras relativa
a PPs

Nota de Encomenda
(X02 Compras) /
Nota Encomenda
(Estimativa)
Orçamental
(X48 Compras)

ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.:
193 Ensino Superior Universitário
ou 202 Investigação Desenv. diversas áreas das ciências

F. Fin.:
359 Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos

(Contrapartida
pública nacional)

e/ou 369 Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos

Class. Econ.:
01.04XXXX Transferências correntes - X
e/ou 01.08XXXX Transferências de capital - X

Débito:
Patrimonial
Outros
(X01 Compras)
Orçamental
Reconhecimento
da dívida às
Subs Ent Crédito
entidades
(X41 Contas
parceiras relativa Correntes)
a PPs (U. Europeia)

Crédito:

26845111 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - Contrato
- Ad. Públicas
26845211 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato e/ou
Ad. Públicas
Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"
Débito:

Patrimonial

26845121 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Ad. Públicas
26845221 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Ad. Públicas
Crédito:

26845111 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - Contrato
- Ad. Públicas
26845211 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato e/ou
Ad. Públicas

26845121 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Ad. Públicas
26845221 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Ad. Públicas

Notas:
. A Nota de Encomenda e os documentos "Outros" e "Sub Ent Crédito" deverão ser processados no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita";
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs, a respetiva Nota de Encomenda deverá ter origem num Pedido de Autorização de Despesa (PAD) criado no Sigarra;
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs (Contrapartida pública nacional ) deverão ser utilizados os artigos UP0030200406 Projetos - Transf. Ent. Parceiras - Funcionamento e/ou UP0030200407 Projetos Transf. Ent. Parceiras - Investimento;
. No caso das transferências com destino a entidades da Administração Central, com origem na contrapartida pública nacional, deverão ser utilizadas as classificações económicas 01.04.03.03 Transferências correntes - Administração
Central - Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados ou 01.04.03.08 Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos cofinanciados e/ou
01.08.03.04 Transferências de capital - Administração Central - Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados ou 01.08.03.07 Transferências de capital - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação
portuguesa em projetos cofinanciados.

Serviço Económico-Financeiro
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
023 Dotações disponíveis

026 Cabimentos

e 026 Cabimentos

e 0271 Compromissos assumidos

Class. Org.: 01.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.:
Orçamental

193 Ensino Superior Universitário

(União
Europeia)

ou 202 Investigação Desenv. diversas áreas das ciências

F. Fin.:
4XX Financiamento da UE

Reconhecimento
da dívida às
entidades
parceiras relativa
a PPs

Nota de Encomenda
(X02 Compras) /
Nota Encomenda
(Estimativa)
(X48 Compras)

Class. Econ.:
01.04XXXX Transferências correntes - X
e/ou 01.08XXXX Transferências de capital - X

Class. Org.: 01.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Ativ.:
Orçamental

193 Ensino Superior Universitário

(Contrapartida
ou 202 Investigação Desenv. diversas áreas das ciências
pública
F. Fin.:
nacional)

359 Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos
e/ou 369 Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos

Class. Econ.:
01.04XXXX Transferências correntes - X
e/ou 01.08XXXX Transferências de capital - X

Débito:
Outros
(X01 Compras )

Patrimonial

Orçamental

Crédito:

26845112 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - Contrato
- Outras
26845212 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - Contrato e/ou
Outras
Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"

26845122 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Outras
26845222 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Outras

Notas:
. A Nota de Encomenda e o documento "Outros" deverão ser processados no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita";
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs, a respetiva Nota de Encomenda deverá ter origem num Pedido de Autorização de Despesa (PAD) criado no Sigarra;
. No reconhecimento da dívida às entidades parceiras relativa a PPs deverão ser utilizados os artigos UP0030200406 Projetos - Transf. Ent. Parceiras - Funcionamento e/ou UP0030200407 Projetos - Transf. Ent. Parceiras - Investimento.

Pelo reconhecimento da dívida às entidades parceiras internas relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Reconhecimento
da dívida às
N/ Nota Repartição
entidades
Interna
parceiras relativa (X69 Vendas )
a PPs

Débito:

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

25163112 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Anulação e Retificação
Abate chave orçamental "Guia de Receita"
e

Orçamental

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e

25163112 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Anulação e Retificação

Notas:
. A "N/Nota Repartição Interna" deverá ser processada no momento imediatamente subsequente ao processamento da "Guia de Receita", por cópia de linhas desta;
. Aquando do envio da "N/ Nota Repartição Interna", a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer à UO/SA/RUP parceira, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente na U.Porto.

Serviço Económico-Financeiro
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo recebimento da entidade financiadora de pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

Patrimonial

268112X Deved. p/ atrib. de subs. funcionamento - P. Pag. - X
e/ou 268122X Deved. p/ atrib. de subs. investimento - P. Pag. - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1
e/ou 251721 Oper Extraorç - Operações Tesouraria- Registo

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1
e/ou 251721 Oper Extraorç - Operações Tesouraria- Registo

Orçamental
( União
Europeia U.Porto + Ent.
parceiras
externas fora
AP)

Idem "Guia de Receita"

Orçamental

Recebimento
de PPs

Recebimento (GR)
(X22 Contas
correntes )

( Contrapartida
pública
Idem "Guia de Receita"
nacional U.Porto + Ent.
parceiras
externas)

Orçamental
( União
Europeia - Ent. Class. Econ.: 02.17.02.00 Operações extra-orçamentais - Outras operações de tesouraria
parceiras
externas AP)

Item tesouraria:
XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional
e XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE
e/ou XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
ou XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional
e/ou XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE
e/ou XDO01003 Out. Rec. Ativ. Op. - Outros

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "Guia de Receita", deverá ser utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos .

Notas:
. Na conta 25111 Orç. Exercício - Recebimentos apenas deverá ser recebido o montante do financiamento, com origem na União Europeia, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas) e às entidades parceiras
externas fora das Administrações Públicas, assim como o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e entidades parceiras internas), assim como às entidades parceiras externas
(fora das Administrações Públicas e pertencentes às Administrações Públicas);
. Na conta 251721 Oper Extraorç - Operações Tesouraria- Registo apenas deverá ser recebido o montante do financiamento, com origem na União Europeia, afeto às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas;
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverá ser corrigida a "Guia de Receita", se emitida no ano, antes de se proceder à
relevação do recebimento do pedido de pagamento;
. Os itens de tesouraria XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional e XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e
entidades parceiras internas), na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional e XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora e
entidades parceiras internas), na medida 018 Educação - Ensino;
. Os itens de tesouraria XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE e XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento, com origem nos fundos europeus, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora
e entidades parceiras internas), na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE e XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento, com origem nos fundos europeus, afeto à U.Porto (UO/SA/RUP promotora
e entidades parceiras internas), na medida 018 Educação - Ensino;
. O item de tesouraria XDO01003 Out. Rec. Ativ. Op. - Outros deverá ser utilizado para o financiamento afeto às entidades parceiras externas.

Pelo pagamento às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas de pedidos de pagamento:
Débito:

Patrimonial

Pagamento de PPs Nota pagamento
às entidades
(X04 Contas
parceiras
Correntes)

Crédito:

26845121 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Ad. Públicas
26845221 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Ad. Públicas

121X Depósitos à ordem - X

e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

e 252721 Oper Extraorç - Oper Tesouraria - Registo

e 252721 Oper Extraorç - Oper Tesouraria - Registo

Orçamental
(Contrapartida
Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"
Pública
Nacional)

Orçamental
(União
Europeia)

Patrimonial
(DFC)
1

Class. Econ.: 01.12.02.00 Operações extra-orçamentais - Outras operações de tesouraria
Item tesouraria: XCO01102 Out. Pag. Ativ. Op. - Outros

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da Nota de Encomenda e do documento "Outros", deverá ser utilizada a conta 25222 Orç Exer Findos - Ano N-1 - Pagamentos.

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)";
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento no âmbito da contrapartida pública nacional, deverão ser corrigidas a Nota de Encomenda
e o documento "Outros", se emitidos no ano, antes de se proceder à relevação do pagamento do pedido de pagamento à entidade parceira externa;
. Aquando do pagamento às entidades parceiras externas pertencentes às Administrações Públicas, a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente
nas Administrações Públicas.
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo pagamento às entidades parceiras externas fora das Administrações Públicas de pedidos de pagamento:
Débito:

Pagamento de PPs Nota pagamento
às entidades
(X04 Contas
parceiras
Correntes)

Patrimonial

1

Orçamental
Patrimonial
(DFC)
1

Crédito:

26845122 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Func. - P.Pag.Outras
26845222 Credores p/ proj. - Ent. Parceiras - Sub. Inv. - P.Pag. e/ou
Outras
e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos
Idem "Nota de Encomenda / Nota Encomenda (Estimativa)"

121X Depósitos à ordem - X

e 25211 Orç. do Exercício - Pagamentos 1

Item tesouraria: XCO01102 Out. Pag. Ativ. Op. - Outros

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da Nota de Encomenda e do documento "Outros", deverá ser utilizada a conta 25222 Orç Exer Findos - Ano N-1 - Pagamentos.

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)";
. Se aquando do pagamento, a entidade financiadora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverão ser corrigidas a Nota de Encomenda e o documento "Outros", se emitidos no
ano, antes de se proceder à relevação do pagamento do pedido de pagamento à entidade parceira externa.

Pelo pagamento às entidades parceiras internas de pedidos de pagamento:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

e 25112 Orç. Exercício - Anulação e Rectif. de Recebim. 1

Orçamental

121X Depósitos à ordem - X
e 25112 Orç. Exercício - Anulação e Rectif. de Recebim. 1

Abate chave orçamental "Recebimento (GR)"
Item tesouraria:
Abate XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional

Pagamento de PPs Nota pagamento
às entidades
(X04 Contas
Correntes )
parceiras

e Abate XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE
e/ou Abate XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou Abate XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou Abate XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
ou Abate XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou Abate XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional
e/ou Abate XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE

1

Se o pagamento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "N/ Nota Repartição Interna", deverá ser utilizada a conta 25122 Orç. de Exercícios Findos - Anulação e Rectificação de Recebimentos .

Notas:
. A "Nota Pagamento" deverá ser processada num momento imediatamente subsequente ao processamento do "Recebimento (GR)".

Na UO/SA/RUP parceira:
Pelo reconhecimento da dívida associada ao contrato e pelo diferimento do proveito da UO/SA/RUP parceira:
Relevação do
contrato de
financiamento

Contrato
Financiamento
(X68 Vendas)

Débito:
Patrimonial

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

2745X Subsídios para investimentos - X
e/ou 2746 Subsídios ao funcionamento

Notas:
. A conta 2605X deverá ser utilizada para reconhecer a dívida da UO/SA/RUP promotora no âmbito do projeto;
. As contas 274X deverão ser utilizadas para diferimento do subsídio na parte afeta à UO/SA/RUP parceira;
. Na relevação do contrato de financiamento deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.
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B. A UO/SA/RUP é entidade promotora do projeto e existem entidades parceiras (internas e/ou externas)
3. Projetos cofinanciados: financiamento da União Europeia e contrapartida pública nacional
Facto
patrimonial

Documento

Dimensão
Contabilística

Contabilização

Pelo reconhecimento da dívida da UO/SA/RUP promotora relativa a pedidos de pagamento submetidos:
Débito:

Crédito:
2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

Patrimonial

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas
Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
e

e

25163111 Outr oper espec inter ent - COR - Orç. do Exercício Rec. Liquidadas

Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Orçamental

Ativ.: 999 Receita

(União
Europeia)

F. Fin.: 4XX Financiamento da UE
Class. Econ.:
02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições

V/ Nota Repartição
Relevação de PPs Interna
(X70 Vendas)

e/ou 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições
ou 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social

Class. Org.: 02.12.1.90.03 UPorto - Fundação Pública
Prog./Med.:
014.018 Ciência Ensino Superior / Educação – Est.Ens.Superior
ou 014.016 Ciência e Ensino Superior / Educação - Investigação

Orçamental

Ativ.: 999 Receita

(Contrapartida
F. Fin.:
pública
nacional)

359 Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos

e/ou 369 Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos

Class. Econ.:
02.06XXXX Transferências correntes - X
e/ou 02.10XXXX Transferências de capital - X
Notas:
. Aquando do envio da "N/ Nota Repartição Interna", a UO/SA/RUP promotora deverá fornecer à UO/SA/RUP parceira, através de e-mail, a informação necessária para que o registo contabilístico seja coincidente na U.Porto.
. A classificação económica 02.08.02.09 Outras receitas correntes - Subsídios - Segurança Social apenas deverá ser utilizada para as transferências do Fundo Social Europeu (FF 44X), independentemente da entidade financiadora;
. As classificações económicas 02.06.09.01 Transferências correntes - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições e 02.10.09.01 Transferências de capital - Resto do Mundo - União Europeia - Instituições deverão ser utilizadas para as
restantes fontes de financiamento da União Europeia, independentemente da entidade financiadora;
. No caso das transferências provenientes de entidades da Administração Central, deverão ser utilizadas as classificações económicas 02.06.03.05 Transferências correntes - Administração Central - Estado - Participação portuguesa em
projetos cofinanciados ou 02.06.03.10 Transferências correntes - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos cofinanciados e/ou 02.10.03.06 Transferências de capital - Administração
Central - Estado - Participação portuguesa em projetos cofinanciados ou 02.10.03.09 Transferências de capital - Administração Central - Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projetos cofinanciados;
. Na relevação de PPs deverão ser utilizados os artigos UP0040500336 Financiamento de projetos - Funcionamento e/ou UP0040500337 Financiamento de projetos - Investimento.

Pelo recebimento da UO/SA/RUP promotora de pedidos de pagamento:
Débito:
Patrimonial

Crédito:
121X Depósitos à ordem - X

e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Orçamental

2605X Outros devedores e credores - Projetos - X
e 25111 Orç. Exercício - Recebimentos 1

Idem "V/ Nota Repartição interna"
Item tesouraria:

Recebimento de
PPs

XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional

Recibo
(X03 Contas
Correntes )

e XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE
e/ou XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional

Patrimonial
(DFC)

e/ou XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE
ou XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional
ou XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE
e/ou XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional
e/ou XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE

1

Se o recebimento ocorrer em ano subsequente ao da emissão da "V/Nota Repartição Interna", será utilizada a conta 25121 Orç. Exercícios Findos - Recebimentos.

Notas:
. Se aquando do pagamento, a UO/SA/RUP promotora fornecer informações distintas no que diz respeito à proporção das fontes de financiamento, deverá ser corrigida a "V/Nota Repartição interna", se emitida no ano, antes de se
proceder à relevação do recebimento do pedido de pagamento;
. Os itens de tesouraria XDO00301 Sub. Corr. Invest. Nacional e XDO01701 Sub. Inv. Invest. Nacional deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00501 Sub. Corr. Outros Nacional e XDO01901 Sub. Inv. Outros Nacional deverão ser utilizados para o financiamento, com origem na contrapartida pública nacional, na medida 018 Educação - Ensino;
. Os itens de tesouraria XDO00401 Sub. Corr. Invest. Internacional UE e XDO01801 Sub. Inv. Invest. Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento, com origem nos fundos europeus, na medida 016 Educação - Investigação;
. Os itens de tesouraria XDO00601 Sub. Corr. Outros Internacional UE e XDO02001 Sub. Inv. Outros Internacional UE deverão ser utilizados para o financiamento, com origem nos fundos europeus, na medida 018 Educação - Ensino.
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Procedimento propinas - operações internas

1 - Mudança de curso de um estudante de uma UO para outra UO
1.1 – Propinas recebidas no próprio ano:
UO de origem do estudante (paga):
Emite N/ NRI GPAG (X72)
#2121 Alunos c/c - Déb
#2602XX Outros credores - operações diversas - Créd
Económica – 02.040122 Propinas (abate propinas)
Item rec sub ext. (abate)
UO de destino do estudante (recebe):
Emite V/ NRI
#2601XX Outros devedores - operações diversas - Déb
#2121 Alunos c/c – Créd
Económica – 02.040122 Propinas
Item rec sub Ext.
1.2 – Propinas recebidas anos anteriores:
UO de origem do estudante (paga):
Emite V/ NTI
#2121 Alunos c/c - Déb
#2602XX Outros credores - operações diversas - Créd
Económica – 01.990600 ODC – Internas
Item Out Pag Ativ Oper Out Int
UO de destino do estudante (recebe):
Emite N/ NTI
#2601XX Outros devedores - operações diversas - Déb
#2121 Alunos c/c – Créd
Económica – 02.990400 Taxas – Internas
Item Rec Estud Int

2 - Transferências de propinas no âmbito do Programa Erasmus
2.1 – Verbas recebidas no próprio ano:
RUP (paga):
Emite N/ NRI
#2746 Proveitos diferidos - Subsídios ao funcionamento - Déb
#2605 ……… - Créd
Económica – 02.06xxxx Transferências (abate transferências)
Item rec sub ext.
UO que vai receber:
Emite V/ NRI
#2605 ……………… - Déb
#2121 Alunos c/c – Créd
#7429 Outras transferências – Seguro - Créd
#724x Taxas – Taxas - Créd
Económica – 02.06xxxx Transferências
Item rec estudantes ext

2.2 – Verbas recebidas em anos anteriores:
RUP (paga):
Emite V/ NTI
#2746 Proveitos diferidos - Subsídios ao funcionamento - Déb
#2605 ……… - Créd
Económica – 01.9904xx Transf internas
Item Out Pag Ativ Oper Out Int
UO que vai receber:
Emite N/ NTI
#2605 ……………… - Déb
#2121x Alunos c/c – Propinas - Créd
#7429 Outras transferências – Seguro - Créd
#724x Taxas – Taxas - Créd
Económica –02.9906xx Transf internas
Item rec estudantes int
Pressuposto: estudantes estão registados no SIGARRA.
(Item tesouraria coerente com POC)
Nota:
Recebimentos propinas FCT
Registo via MGP
#72411X Propinas
Económica – 02.0603xx Transf Corr
Item Rec Estud Ext

3 – Transferência de propinas entre UOs com cursos partilhados
3.1 – Caso as propinas respeitem ao próprio ano
UO que paga as propinas (entidade administrativa do curso):
Emite N/ NRI GPAG (X72)
#72411X Propinas - Déb
#2602XX Outros credores - operações diversas - Créd
Económica – 02.040122 Propinas (abate propinas)
Item rec sub ext. (abate)
UO que recebe as propinas:
Emite V/ NRI
#2601XX Outros devedores - operações diversas - Déb
#72411X Propinas – Créd
Económica – 02.040122 Propinas
Item rec sub Ext.
3.2 – Caso as propinas respeitem a anos anteriores
UO que paga as propinas (entidade administrativa do curso):
Emite V/ NTI
#6907 - Correções relativas a exercícios anteriores - Déb
#2602XX Outros credores - operações diversas - Créd
Económica – 01.990600 ODC - Internas
Item Out Pag Ativ Oper Out Int

UO que recebe as propinas:
Emite N/ NTI
#2601XX Outros devedores - operações diversas - Déb
#7907 - Correções relativas a exercícios anteriores – Créd
Económica – 02.990400 Taxas - Internas
Item Rec Estud Int

4 – Pagamento de propinas entre UOs (pessoal da UO ou não, por exemplo,
estudante, frequenta curso/unidade curricular/curso formação contínua noutra UO –
cursos registados no MGP)
UO que recebe as propinas:
Emite N/ NTI
#72411X Propinas – Déb (parte proveito reconhecido no próprio ano via MGP)
#697X Corr exerc anteriores – Déb (parte proveito reconhecido no ano anterior via MGP)
#2121 Alunos c/c – Créd
#7204 Propinas – Créd (parte proveito reconhecido no próprio ano via MGP)
#7907 Corr exerc anteriores (parte proveito reconhecido no ano anterior via MGP)
#2601XX Outros devedores - operações diversas - Déb
Económica – 02.990400 Taxas - Internas
Item Rec Estud Int
UO que paga as propinas:
Emite V/ NTI
#6408 Outros custos c/ pessoal – Déb (se pessoal da UO)
#620236 Trab especializados – Déb (se não pessoal da UO)
#6907 Corr exerc anteriores – Déb (se curso decorreu ano anterior)
#2602XX Outros credores - operações diversas - Créd
Económica – 01.990202 Aquisição serviços internos (pessoal da UO ou externo)
Item Pag Pessoal ou Pag Serv Int
Nota: no MGP será colocado ‘tratado via ERP’. Desta forma, o recebimento não é executado via MGP,
embora o proveito seja reconhecido. O proveito é reconhecido a partir do mês do curso.

UO que recebe seguro:
Emite N/ NTI
#7402 Transferências correntes obtidas – Créd (parte proveito reconhecido no próprio ano via MGP)
#7907 Corr exerc anteriores (parte proveito reconhecido no ano anterior via MGP)
#2601XX Outros devedores - operações diversas - Déb
Económica –02.990600 Transf internas
Item Rec Estud Int
UO que paga seguro:
Emite V/ NTI
6408 Outros custos c/ pessoal – Déb (se pessoal da UO)
620223 Seguros – Déb (se externo à UO)
6907 Corr exerc anteriores – Déb (se custo ano anterior)
#2602XX Outros credores - operações diversas - Créd
Económica – 01.990202 Aquisição serviços internos (pessoal da UO ou externo)
Item Pag Pessoal ou Pag Serv Int

Manual INTRASTAT

ESTATÍSTICAS DO
COMÉRCIO
INTRA-UE

MANUAL INTRASTAT – 2018

Este manual é um documento auxiliar para os responsáveis pelo preenchimento dos questionários Intrastat.
São apresentadas informações gerais sobre o sistema Intrastat e diretrizes detalhadas para o preenchimento
dos questionários.
O presente Manual é a edição atualizada da versão portuguesa e foi compilado tendo em consideração as
sugestões dos utilizadores. A informação foi atualizada e vários exemplos e explicações foram adicionados.
Salientamos que estamos sempre disponíveis para sugestões de melhoria deste documento.
Um bom manual só pode ser compilado em estreita cooperação com os utilizadores do mesmo.

Elaborado por:

Departamento de Estatísticas Económicas
Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Construção
e

Departamento de Recolha de Informação
Serviço de Inquéritos por Autopreenchimento.

2

ÍNDICE
I.

INTRODUÇÃO ____________________________________________________________ 6

I I . RECOLHA DA INFORMAÇÃO __________________________________________________ 8
II.1. ÂMBITO DA RECOLHA ____________________________________________________________________ 9
II.2. APLICAÇÃO DO SISTEMA INTRASTAT _______________________________________________________ 9
II.3. BENS EXCLUÍDOS DA DECLARAÇÃO INTRASTAT ____________________________________________ 10
II.4. RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA (RIE) ___________________ 11
II.5. TERCEIRO DECLARANTE _________________________________________________________________ 12
II.6. APLICAÇÃO DE LIMIARES ESTATÍSTICOS __________________________________________________ 12
II.6.1.

LIMIAR DE ASSIMILAÇÃO __________________________________________________ 12

II.6.2.

LIMIAR DE VALOR ESTATÍSTICO ____________________________________________ 13

II.7. SUPORTE DA INFORMAÇÃO ______________________________________________________________ 13
II.8. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO __________________________________________________________ 13
II.9. PRAZO DE TRANSMISSÃO ________________________________________________________________ 14
II.10. INFRAÇÕES E SANÇÕES __________________________________________________________________ 14
II.11. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA RECOLHA DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA E OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES _________________________________________________________ 15
II.12. CORREÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS _____________________________________________________ 15
II.13. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÕES INTRA-UE ____________________________________________________ 15
II.14. SUPORTE LEGISLATIVO __________________________________________________________________ 16
I I I . INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO _________________________________________ 18
III.1. NORMAS GERAIS ________________________________________________________________________ 19
III.1.1.

CÓDIGO DAS MERCADORIAS (BENS) _________________________________________ 19

III.1.2.

PAÍS DE PROVENIÊNCIA/DESTINO ___________________________________________ 19

III.1.3.

PAÍS DE ORIGEM _________________________________________________________ 19

III.1.4.

REGIÃO _________________________________________________________________ 20

III.1.5.

CONDIÇÕES DE ENTREGA __________________________________________________ 20

III.1.6.

NATUREZA DE TRANSAÇÃO _________________________________________________ 20

III.1.7.

MODO DE TRANSPORTE ___________________________________________________ 21

III.1.8.

PORTO/AEROPORTO ______________________________________________________ 21

III.1.9.

MASSA LÍQUIDA __________________________________________________________ 22
3

III.1.10. UNIDADES SUPLEMENTARES________________________________________________ 22
III.1.11. VALOR FATURADO ________________________________________________________ 22
III.1.12. VALOR ESTATÍSTICO ______________________________________________________ 23
III.1.13. NIF DO ADQUIRENTE (Só nas Expedições) ____________________________________ 24
I V . WEBINQ – INSTRUÇÕES PARA ADESÃO E RESPOSTA _____________________________ 25
IV.1. ADESÃO AO WEBINQ PARA RESPOSTA PELO ADERENTE PRINCIPAL __________________________ 26
IV.1.1.

ADERIR AO WEBINQ - Se já é aderente passe para o ponto IV.5 ___________________ 26

IV.1.2.

AUTENTICAR-SE NO WEBINQ (Login) _________________________________________ 26

IV.1.3.

IDENTIFICAR EMPRESA ____________________________________________________ 26

IV.1.4.

ATIVAR A CHAVE MESTRA (procedimento a executar apenas uma vez) ______________ 27

IV.1.5.

ECRÃ UNIDADE INQUIRIDA _________________________________________________ 27

IV.2. ADESÃO AO WEBINQ PARA RESPOSTA POR UM ADERENTE SECUNDÁRIO _____________________ 28
IV.2.1.

ATIVAR O INTRASTAT PARA ADERENTE SECUNDÁRIO ___________________________ 28

IV.3. ATIVAÇÃO DO INTRASTAT PELO COLABORADOR QUE VAI EFETIVAMENTE PREENCHER
(aderente secundário) ____________________________________________________________________ 29
IV.3.1.

ADERIR AO WEBINQ ______________________________________________________ 29

IV.3.2.

AUTENTICAR-SE NO WEBINQ (Login) _________________________________________ 29

IV.3.3.

ATIVAR INQUÉRITO _______________________________________________________ 30

IV.4. PREENCHIMENTO DE UMA DECLARAÇÃO NO WEBINQ _______________________________________ 31
IV.4.1.

INICIAR O PREENCHIMENTO – escolher o inquérito e o período ___________________ 31

IV.4.2.

INDICAR O TIPO DE DECLARAÇÃO ___________________________________________ 31

IV.4.3.

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO __________________________________________ 32

IV.4.4.

PREENCHIMENTO MANUAL _________________________________________________ 32

IV.4.5.

PREENCHIMENTO POR IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FICHEIRO CSV _____________ 33

IV.5. ENVIO DE UMA DECLARAÇÃO NO WEBINQ _________________________________________________ 34
IV.6. SUBSTITUIR UMA DECLARAÇÃO JÁ ENVIADA ATRAVÉS DO WEBINQ __________________________ 35
IV.7. WEBINQ – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES _______________________________________________ 37
V . ANEXOS ________________________________________________________________ 38
V.1.

V.2.

ANEXO I – TABELA DE PAÍSES ____________________________________________________________ 39
V.1.1.

A - PAÍSES INTRA-UE ______________________________________________________ 39

V.1.2.

B - GEONOMENCLATURA ___________________________________________________ 40

ANEXO II – TABELAS DE REGIÕES ________________________________________________________ 41
4

V.3.

ANEXO III – TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA (INCOTERMS – CCI/CEE GENEBRA) _________ 43

V.4.

ANEXO IV – TABELA DE NATUREZA DA TRANSAÇÃO ________________________________________ 45

V.5.

ANEXO V – TABELA DE MODO DE TRANSPORTE ____________________________________________ 46

V.6.

ANEXO VI – TABELA DE PORTOS E AEROPORTOS ___________________________________________ 47

V.7.

ANEXO VII - LISTA DE EXCLUSÕES ________________________________________________________ 48

V.8.

ANEXO VIII - ESTRUTURA DO FICHEIRO PARA UPLOAD NO WEBINQ _________________________ 49

V.9.

ANEXO IX - ESTRUTURA DOS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO IVA _____________________________ 51

V.10. ANEXO X –FORMULÁRIO INTRASTAT ______________________________________________________ 52
V.11. ANEXO XI – CÁLCULO DO VALOR ESTATÍSTICO SEGUNDO AS CONDIÇÕES DE ENTREGA _______ 60
V I . FAQ’S __________________________________________________________________ 61
VI.1. PERGUNTAS FREQUENTES _______________________________________________________________ 62
VII.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS _________________________________________ 79

5

I . INTRODUÇÃO

6

DESTAQUE EM 2018
•Nas Expedições, continuam a ser recolhidas as variáveis País Origem e NIF do Adquirente (ver ponto
III.1.13 e anexos VIII e IX):
Preenchimento obrigatório apenas para um grupo restrito de empresas, previamente informadas pelo INE;
- Para as restantes empresas a sua declaração é opcional, mas solicita-se a melhor colaboração para o
preenchimento destas variáveis, sempre que possível, dado que se trata de informação de extrema
importância para aferir da viabilidade futura de substituição da recolha das Chegadas pelas Expedições dos
Estados-membros parceiros.
• A qualidade e a relevância das estatísticas do Comércio Internacional de Bens dependem
crucialmente do rigor no preenchimento e do cumprimento dos prazos de resposta.
• É extremamente importante que o INE disponha de informação atualizada relativa a cada Responsável
pela Informação Estatística (RIE). Deste modo, sempre que exista alguma alteração (nomeadamente
da designação social, da morada ou de contactos), a mesma deverá ser comunicada ao INE
através de atualização no WebInq ou envio de e-mail, com a máxima brevidade possível.

A entrada em vigor do Mercado Único em 1 de janeiro de 1993 determinou a supressão da maior parte das
formalidades e dos controlos aduaneiros ligados às transações de bens no interior da União Europeia (UE).
Todavia, as Estatísticas ao nível da UE continuam a ser necessárias para os Governos, para as agências da
UE e outros organismos internacionais, assim como para as empresas e sociedade em geral. A necessidade
da recolha advém fundamentalmente da sua importância para as Contas Nacionais e Balança de
Pagamentos, assim como para a definição de políticas económicas e para a elaboração de estudos de
mercado por parte das empresas e entidades nacionais.
O sistema INTRASTAT é o método de recolha da informação estatística sobre as transações de bens entre os
Estados-Membros da UE (chegadas e expedições), de resposta obrigatória para todos os operadores com
transações que atingem os limiares de assimilação (ver ponto II.6).
Mensalmente, a informação divulgada é enviada ao Eurostat (Serviço de Estatística da União
Europeia) para publicação, obedecendo a uma calendarização rígida, sendo de extrema
importância o envio atempado da informação ao INE: até ao dia 15 do mês seguinte ao de
referência dos dados.
O Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) tem disponível o formulário on-line em http://www.ine.pt/:
 WEBINQ - Serviço de inquéritos na WEB, através do qual poderá responder ao INTRASTAT via
formulário eletrónico on-line (assim como obter toda a informação relativa a esta operação
estatística)
A presente versão do Manual do Utilizador, válida para o ano de 2018, contempla um conjunto de
procedimentos indispensáveis à correta prestação de informação estatística. Em caso de dúvidas ou
dificuldades sobre estes temas, poderá contactar os centros de recolha (ver ponto II.11).
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II.1. ÂMBITO DA RECOLHA
As estatísticas do comércio Intra-UE registam os movimentos de bens entre Portugal e os EstadosMembros da União Europeia incluindo o gás natural.
Para quase todas as operações (exceto para alguns movimentos específicos), os bens devem moverse fisicamente entre os Estados-Membros.

II.2. APLICAÇÃO DO SISTEMA INTRAST AT
As estatísticas das trocas de bens entre Estados-Membros incluem as expedições e as chegadas
de bens.

As EXPEDIÇÕES abrangem os seguintes bens que saiam de Portugal com destino a outro EstadoMembro:
a) Bens comunitários, exceto bens em simples circulação entre Estados-Membros;
b) Bens colocados em Portugal sob um dos regimes aduaneiros de aperfeiçoamento ativo ou de
transformação sob controlo aduaneiro.

Nota: Os bens provenientes de países ou territórios que não façam parte do território aduaneiro da
União Europeia, em trânsito direto ou interrompido em Portugal, que aqui tiverem sido sujeitos a
formalidades de colocação em livre prática (emissão de DAU de Importação), tornando-se assim
bens comunitários, e seguidamente forem encaminhados para outro Estado-Membro devem ser
declarados ao INTRASTAT como uma expedição, indicando como país de destino o EstadoMembro para o qual foram encaminhados os bens.

As CHEGADAS abrangem os seguintes bens que entrem em Portugal, tendo sido inicialmente
expedidos de outro Estado-Membro:
a) Bens comunitários, exceto bens em simples circulação entre Estados-Membros;
b) Bens anteriormente colocados, no Estado-Membro de expedição, sob um dos regimes aduaneiros
de aperfeiçoamento ativo (sistema suspensivo) ou de transformação sob controlo aduaneiro, que
assim se mantenham ou que sejam postos a circular livremente em Portugal.

Nota: Devem ser declarados ao INTRASTAT como uma chegada os bens provenientes de
outro Estado-Membro, no momento em que entraram em Portugal, mesmo que se destinem a sair,
após aqui se terem cumprido as formalidades de exportação (emissão de DAU de Exportação),
para fora do território aduaneiro da União Europeia.
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Na prática, deve-se enviar uma declaração INTRASTAT para os bens que chegam (chegadas) e/ou
que saem (expedições) para as seguintes transações:
1. Transações comerciais de bens que mudam de propriedade e que são destinados à utilização no
consumo, investimento ou revenda, incluindo o ativo fixo tangível (imobilizado) e o gás natural;
2. Movimentos de bens de um Estado-Membro para outro Estado-Membro sem transferência de
propriedade (exemplo: transferência de stocks, movimentos de bens antes e depois de
transformação);
3. Devolução de bens;
4. Alguns movimentos especiais de bens (embarcações, aeronaves,…).
Nota: Chama-se a particular atenção para o facto dos movimentos de aquisição/venda de gás
natural à UE serem objeto de declaração mensal no âmbito do Sistema INTRASTAT (em caso
de dúvidas, p.f. contacte os nossos serviços).

II.3. BENS EXCLUÍDOS DA DECLARAÇÃO INTRASTAT
Alguns bens comunitários que circulam entre os Estados-Membros não devem ser declarados no
âmbito do Sistema INTRASTAT (ver Anexo VII).
Por exemplo, não é necessário enviar uma declaração INTRASTAT para:
1. Energia Elétrica – estas transações são estimadas com base nos dados das Redes Energéticas
Nacionais (REN) e do Operador de Mercado Ibérico de Energia (OMIE);
2. Transações que são unicamente de serviços (que não envolvam movimento físico de bens), tais
como:

 Deslocação de técnicos para efetuar uma reparação;
 Serviços de consultadoria, …
3. Bens fornecidos gratuitamente que não sejam eles próprios objeto de uma transação comercial,
desde que a circulação tenha como única finalidade preparar ou apoiar uma transação comercial
subsequente prevista, demonstrando as características dos bens ou serviços tais como:


Ofertas de material publicitário (brochuras, folhetos, emblemas, canetas);



Ofertas de amostras comerciais (bens utilizados para ilustrar a sua função); …

4. Reparações (a reparação de um bem, implica que este recupere a sua função ou condição original,
sem alterar a sua natureza);
5. Software e suas licenças, quando fornecidos via Internet;
6. Transações sem movimento de bens em Portugal (exemplo: o caso de transações comerciais
“triangulares” que envolvem três Estados-Membros e iniciadas por um intermediário em Portugal).
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O termo Comércio triangular no âmbito do INTRASTAT é utilizado quando a transação envolve três
empresas localizadas em três países Intra-UE. O caso mais comum ocorre quando uma empresa no
País A vende bens a uma empresa no País B, que por sua vez os vende a uma empresa no País C,
embora o deslocamento físico dos bens ocorra apenas uma vez – de A para C.

Tendo em conta que as estatísticas do INTRASTAT registam fluxos físicos de bens, as
empresas A e C devem declarar um movimento de bens no seu respetivo país. A empresa do País B
não deve declarar esta transação comercial, uma vez que não houve movimento físico de bens neste
país. (Ver exemplos nas FAQ’s)

II.4. RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DA INFORM AÇÃO ESTATÍSTICA (RIE)
São responsáveis pelo fornecimento da informação no âmbito do Sistema INTRASTAT:
1) As pessoas singulares ou coletivas, sujeitos passivos de IVA no Estado-Membro de expedição, que:
a. Tenham celebrado o contrato, à exceção de contratos de transporte, que ocasionou a
expedição de bens, ou, se assim não for,
b. Procedam ou mandem proceder à expedição dos bens, ou, se assim não for,
c.

Tenham em sua posse os bens que são objeto da expedição.

2) As pessoas singulares ou coletivas, sujeitos passivos de IVA no Estado-Membro de chegada, que:
a. Tenham celebrado o contrato, à exceção de contratos de transporte, que ocasionou a
entrega de bens, ou, se assim não for,
b. Procedam ou mandem proceder à entrega dos bens, ou, se assim não for,
c.

Tenham em sua posse os bens que são objeto da entrega.

3) Qualquer responsável pelo fornecimento da informação que não cumpra as obrigações que para
ele decorrem do presente regulamento, está sujeito às sanções fixadas pelos Estados-Membros.

A ocorrência de qualquer alteração relevante para a adequada ligação entre o INE e a
empresa (nomeadamente número de identificação fiscal, designação social, morada, meios de contacto,
nomeação e exclusão de terceiros declarantes), deverá ser comunicada ao INE com a maior
brevidade possível através de atualização no WebInq ou pelo e-mail intrastat@ine.pt (para os
RIE do Continente/Açores) ou drem.intrastat@ine.pt (para os RIE da Madeira).
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II.5. TERCEIRO DECLARANTE
O responsável pelo fornecimento da informação - RIE (Aderente Principal no WebInq) pode
transferir o preenchimento para outra entidade - terceiro declarante (Aderente Secundário
no WebInq), sem que tal transferência diminua a sua responsabilidade pelos dados
fornecidos ao INE.

II.6. APLICAÇÃO DE LIMIARES ESTATÍSTICOS
O INE fixa anualmente limiares estatísticos, por fluxo, pelos quais são definidas as obrigações dos
responsáveis pelo fornecimento da informação. Esses limiares estatísticos serão válidos durante todo o
ano civil.
Para 2018 foram fixados limiares de assimilação e limiares de valor estatístico, separadamente para as
chegadas e expedições:

II.6.1. LIMIAR DE ASSIMILAÇÃO
Determina o valor a partir do qual os responsáveis pelo fornecimento da informação
(RIE) têm obrigatoriedade de declaração ao Sistema INTRASTAT.
Durante o ano de 2018 estão abrangidos por esta obrigação todos os sujeitos passivos de IVA que:

 À data da seleção das empresas a incluir na amostra (outubro de 2017)
realizaram, nos últimos 12 meses disponíveis, aquisições de bens (chegadas)
superiores ou iguais a 350 000€ e/ou vendas (expedições) superiores ou iguais a 250 000€
em termos de valor acumulado no período referido;

 Posteriormente à data da seleção das empresas a incluir na amostra, realizaram
no ano de 2017, aquisições de bens (chegadas) superiores ou iguais a 350 000€ e/ou
vendas (expedições) superiores ou iguais a 250 000€ em termos de valor acumulado no
período referido;

 Venham a realizar no ano de 2018, aquisições de bens (chegadas) superiores ou iguais
a 350 000€ e/ou vendas (expedições) superiores ou iguais a 250 000€ em termos de valor
acumulado no período referido. O INE solicita aos sujeitos passivos de IVA que atinjam os
limiares de assimilação durante o ano de 2018 o envio das declarações INTRASTAT desde os
primeiros movimentos do ano.
De notar que é obrigatória a entrega de uma declaração de ausência de transações para os
meses em que se verifica, comprovadamente, não existirem transações.
Os RIE’s sediados na Região Autónoma da Madeira estão sujeitos ao limiar de
assimilação de 25 000€.
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II.6.2. LIMIAR DE VALOR ESTATÍSTICO
Determina o valor a partir do qual os responsáveis pelo fornecimento da informação
têm obrigatoriedade de reportar, além do Valor Faturado (VF), o Valor Estatístico (VE).

Os valores dos limiares estatísticos para o comércio Intra-UE em 2018 são os seguintes
(expressos em euros):

II.7. SUPORTE DA INFORM AÇÃO

SUPORTE DA INFORMAÇÃO

DECLARAÇÕES
ELETRÓNICAS NA
INTERNET

Os formulários eletrónicos são uma forma
simples, eficiente e segura de transmitir os
dados para o INE, dispensando a identificação
e caracterização da unidade estatística
inquirida e permitindo o acesso e a seleção
automática de todas as nomenclaturas
necessárias ao fornecimento de dados

FORMULÁRIO EM
PAPEL

Chegada/Expedição - Formulário INTRASTAT

http://webinq.ine.pt/private/login
ou
telef. 218426307 (todos os dias úteis,
das 9h00 às 17h00) e 291720060
(para as empresas sediadas na
Região Autónoma da Madeira)

Anexo IX

Em termos de obrigação estatística, o período de referência é o mês civil no decurso do qual
ocorreu o facto gerador de transações Intra-UE (movimento físico do bem), isto é:
-

Nas Chegadas, os bens devem ser declarados no mês da sua receção pela empresa;

-

Nas Expedições, os bens devem ser declarados no mês da sua saída da empresa.

II.8. TRANSMISSÃO DE INFORM AÇÃO
O responsável pelo fornecimento da informação deve transmitir os dados relativos a cada mês civil e a
cada fluxo, por meio de uma declaração única - Declaração INTRASTAT - que englobará todas as
transações do período (mês) de referência.
Assinale-se que os RIE que enviam a informação em papel devem conservar, em seu poder, uma cópia
das declarações enviadas mensalmente ao INE, por um período de 2 anos.
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A resposta por declaração eletrónica WebInq, dispensa este procedimento já que o
desenvolvimento do site garante o arquivo e a possibilidade de recuperação das declarações
enviadas desta forma ao INE.

II.9. PRAZO DE TRANSMISSÃO
O responsável pelo fornecimento da informação deve transmitir ao INE os dados relativos a cada mês
civil e a cada fluxo, até ao dia 15 do mês seguinte.

II.10. INFRAÇÕES E SANÇÕES
O Regulamento (CE) nº 638/2004, do Conselho (alterado pelo Regulamento (UE) nº 659/2014, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014), estabelece, no nº 3 do seu artigo 7º, que a
imposição de sanções por incumprimento das obrigações estatísticas derivadas do Sistema INTRASTAT é
regulada pelas disposições nacionais vigentes em cada Estado-Membro.
Deste modo, de acordo com a Lei Nº 22/2008 de 13 de maio (Artº 26º) - Lei do Sistema Estatístico
Nacional, constitui contraordenação grave, sempre que haja obrigatoriedade de fornecer informações,
qualquer um dos seguintes comportamentos:


A falta de resposta aos inquéritos no prazo fixado pela autoridade estatística;



A resposta aos inquéritos que reiteradamente seja inexata e insuficiente ( como é o caso das

falsas declarações de ausência de transações sem a devida verificação por parte do RIE ou
do envio parcial da informação);


A recusa no envio da informação às autoridades estatísticas;



A resposta aos inquéritos que induza em erro;



O fornecimento de informação em moldes diversos dos que forem legal ou regularmente
definidos.

As contraordenações previstas no nº 2 do Artº 26º são punidas com coima de 250€ a 25 000€ ou de
500€ a 50 000€, consoante o sujeito passivo seja pessoa singular ou coletiva.
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II.11. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA RECOLHA DA INFORM AÇÃO ESTATÍSTICA E OBTENÇÃO
DE INFORM AÇÕES SUPLEMENTARES
A informação estatística requerida será objeto de declarações periódicas a enviar mensalmente ao INE
pelo responsável pelo fornecimento dessa informação, abrangendo dois Centros de Recolha também
utilizados para a obtenção de informações complementares:
CENTROS DE RECOLHA
CONTINENTE e AÇORES

MADEIRA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DELEGAÇÃO DO PORTO - DRI
Edifício Scala - Rua do Vilar, 235 - 9º
4050 – 626 PORTO
TEL: 226 072 080
TELEFAX: 226 058 205
E-MAIL: intrastat@ine.pt
Engloba os operadores económicos sediados no
Continente e na Região Autónoma dos Açores

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA
MADEIRA
Calçada de Santa Clara, 38 1º
9004 – 545 FUNCHAL
TEL: 291 720 060
TELEFAX: 291 741 909
E-MAIL: drem.intrastat@ine.pt
Engloba os operadores económicos sediados na
Região Autónoma da Madeira

II.12. CORREÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS
Os RIE são responsáveis pela exatidão dos dados contidos nas suas declarações, mesmo que
essa obrigação tenha sido transferida para um aderente secundário (terceiro declarante). Por
conseguinte, os RIE/terceiros declarantes devem informar imediatamente os Centros de Recolha do
INE, sempre que haja lugar a correção de informação estatística.
As correções devem ser comunicadas ao INE da seguinte forma:

WebInq – Selecionar a opção “Entregas”, pesquisar o inquérito “INTRA-CH ou INTRA-EX” e
escolher a declaração do período (mês) que se quer alterar, clicando no ícone “Corrigir
entrega”. São recuperadas automaticamente as linhas anteriormente preenchidas, sendo
possível proceder-se às alterações necessárias: editar, adicionar ou anular as linhas pretendidas
e clicar novamente em “responder” (ver ponto IV.6).

II.13. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÕES INTRA-UE
Sempre que um RIE não realize transações Intra-UE em qualquer dos fluxos (Chegadas e/ou Expedições)
num qualquer mês, deve comunicar obrigatoriamente ao respetivo Centro de Recolha, de acordo com a
seguinte forma:

WebInq: “Entregar uma Declaração de Ausência” (ver ponto IV.4.2);
Nota importante: A apresentação das declarações de ausência de transações é obrigatória,
pelo que a sua falta é passível da aplicação de sanções por incumprimento das obrigações estatísticas no
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âmbito do Sistema INTRASTAT (ver ponto II.10). O mesmo se aplica às falsas declarações de
ausência de transações.

II.14. SUPORTE LEGISLATIVO
-

Lei nº 22/2008, de 13 de maio, relativa ao Sistema Estatístico Nacional (D.R. nº 92, I Série).Decreto-Lei nº 136/2012 de 02 de julho, que aprova a lei orgânica do INE, I.P. (D.R. nº 126,
I Série).

-

Portaria nº 423/2012, de 28 de dezembro que aprova os estatutos do INE, I.P. que definem a

sua organização interna (D.R. nº 251, I Série).
-

Decreto-Lei nº 126-A/2011 Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros:
Estabelece a estrutura orgânica da Presidência do Conselho de Ministros.

-

Regulamento (CE) nº 638/2004 do Conselho, de 31 de março, relativo às estatísticas

comunitárias sobre as trocas de bens entre Estados-Membros e que revoga o regulamento (CEE) nº
3330/91 do Conselho (J.O. nº L 102, de 07.04.2004).
-

Regulamento (UE) nº 659/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio,

que altera o Regulamento (CE) nº 638/2004, relativo às estatísticas comunitárias sobre as trocas de
bens entre Estados-Membros, no que se refere à atribuição de poderes delegados e de
competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas, para a comunicação de
informações pela administração aduaneira, para o intercâmbio de dados confidenciais entre os
Estados-Membros e para a definição de valor estatístico.
-

Regulamento (CE) nº 1982/2004 da Comissão, de 18 de novembro, que aplica o

Regulamento (CE) nº 638/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas
comunitárias sobre as trocas de bens entre Estados-Membros e que revoga os Regulamentos (CE)
nº 1901/2000 e (CEE) nº 3590/92 da Comissão (J.O. nº L 343, de 19.11.2004).
-

Regulamento (CE) nº 91/2010 da Comissão, de 02 de fevereiro, que altera o Regulamento

(CE) nº 1982/2004 que aplica o Regulamento (CE) nº 638/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre as trocas de bens entre Estados-Membros, no
que respeita à lista de bens excluídos das estatísticas, à comunicação de informações pela
administração fiscal e à avaliação da qualidade (J.O. nº L31, de 03.02.2010).
-

Regulamento (CE) nº 96/2010 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) nº
1982/2004 da Comissão, de 04 de fevereiro, que aplica o Regulamento (CE) nº 638/2004 do

Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre as trocas de bens
entre Estados-Membros, no que diz respeito aos limiares de simplificação, ao comércio segundo as
características das empresas, aos bens e movimentos especiais e aos códigos de natureza da
transação (J.O. nº L34, de 05.02.2010).
-

Regulamento (CE) nº 1093/2013 da Comissão, de 04 de novembro, que altera o

Regulamento (CE) nº 638/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) nº
1982/2004 da Comissão no que respeita à simplificação do Sistema INTRASTAT e à recolha da
informação INTRASTAT.
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-

Regulamento (CE) nº 222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março,

que altera o Regulamento (CE) nº 638/2004 relativo às estatísticas comunitárias sobre as trocas de
bens entre Estados-Membros (J.O. nº L 87, de 31.03.2009).
-

Comunicação da Comissão nº 92/C 349/01, de 31 de dezembro, relativa às instruções sobre

os formulários (J.O. nº C349, de 31.12.1992).
-

Regulamento (CE) nº 1915/2005 da Comissão, de 24 de novembro, relativo à simplificação

do registo da quantidade e às especificações relativas a determinados movimentos de bens (J.O. nº
L 307, de 25.11.2005).
-

Regulamento (CE) nº 1925/2017 da Comissão, de 12 de outubro, que altera o anexo I do

Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho, relativo à Nomenclatura Pautal e Estatística e à Pauta
Aduaneira Comum.
-

Regulamento (CE) nº 1106/2012 da Comissão, de 27 de novembro, que executa o

Regulamento (CE) nº 471/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas do
comércio externo com países terceiros, no que respeita à atualização da nomenclatura dos países e
territórios.
-

DECISÃO DO CONSELHO EUROPEU de 11 de julho de 2012 que altera o estatuto de Maiote

perante a União Europeia
-

Regulamento (CE) nº 450/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril,

que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (Código Aduaneiro Modernizado) (J.O. nº L145, de
04.06.2008).
-

Regulamento (UE) nº 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 09 de
outubro, que estabelece o Código Aduaneiro da União (J.O. nº L269, de 10.10.2013).

-

Regulamento (UE) nº 870/2013 do Conselho, de 09 de julho, que altera o Regulamento (CE)

nº 2866/98 no respeitante à taxa de conversão do euro para a Letónia.
-

Regulamento (CE) nº 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio
de 2003 relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas

(NUTS).
-

Regulamento (UE) nº 868/2014 da Comissão de 08 de agosto de 2014 que altera os

anexos do Regulamento (CE) nº 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) .
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I I I . INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

18

III.1. NORM AS GERAIS
III.1.1. CÓDIGO DAS MERCADORIAS (BENS)
Indicar o código de oito dígitos ou nove dígitos (para alguns códigos do capítulo 22 e do capítulo
39) correspondente à subdivisão a que pertencem os bens na versão em vigor da Nomenclatura
Combinada (versão 2018 disponível em DOWNLOADS INTRASTAT ou para consulta em CONSULTA
NOMENCLATURA COMBINADA.

III.1.2. PAÍS DE PROVENIÊNCIA/DESTINO


País de proveniência – apenas nas Chegadas
O Estado-Membro parceiro é o Estado-Membro de proveniência, nas Chegadas. Considera-se
que se trata do Estado-Membro de expedição sempre que os bens entrarem com proveniência
direta de outro Estado-Membro. Sempre que, antes de chegarem ao Estado-Membro de
chegada, os bens tiverem entrado em um ou mais Estados-Membros e aí tenham sido sujeitos a
paragens ou operações legais não inerentes ao seu transporte (por exemplo, mudança de
proprietário), o último Estado-Membro em que essas paragens ou operações tiverem ocorrido
será considerado o Estado-Membro de proveniência.



País de destino – apenas nas Expedições
O Estado-Membro parceiro é o Estado-Membro de destino, nas expedições. Considera-se que se
trata do último Estado-Membro conhecido, no momento da expedição, para o qual os bens
devem ser expedidos.

Indicar o código do Estado-Membro de destino (2 carateres alfabéticos) que figura na Tabela de
Países constante do Anexo I A.

III.1.3. PAÍS DE ORIGEM
É o país de onde os bens são originários.
Consideram-se originários de um país os bens inteiramente obtidos ou produzidos nesse país.
Um bem em cuja produção intervierem dois ou mais países considera-se originário do país onde se
realizou a última transformação ou operação de fabrico substancial, economicamente justificada,
efetuada numa empresa para esse efeito e que tenha resultado na obtenção de um produto novo ou
represente uma fase importante do fabrico.
Indicar o código do País de Origem (2 carateres alfabéticos) que figura na Tabela de Países constante
do Anexo I B.
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III.1.4. REGIÃO
Indicar o código da região de Portugal segundo a NUTS III - Nomenclatura das Unidades Territoriais
para fins Estatísticos (2 dígitos) que figura no Anexo II.



Região de destino – apenas nas Chegadas

Entende-se por “região de destino” a região, de entre as regiões de Portugal, em que os bens
devam ser consumidos ou constituir

objeto de operações de montagem, reunião,

transformação, manutenção; na sua ausência, a região de destino é substituída pela região em
que o processo de comercialização deverá ter lugar, ou pela região para a qual os bens são
expedidos.


Região de origem – apenas nas Expedições

Entende-se por “região de origem” a região, de entre as regiões de Portugal, em que os bens
foram produzidos ou constituíram objeto de operações de montagem, reunião, transformação,
manutenção; na sua ausência, a região de origem é substituída pela região em que o processo
de comercialização tiver tido lugar, ou pela região de onde os bens foram expedidos.
A tabela de regiões sofreu profundas alterações em 2015, decorrente da adoção da nova geografia por
regiões de nível NUTS 3, de acordo com o Regulamento (UE) nº 868/2014 da Comissão de 08 de
agosto, relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas
(NUTS).

III.1.5. CONDIÇÕES DE ENTREGA
Entende-se por “condições de entrega” as disposições dos contratos de compra/venda que especificam
as obrigações respetivas do vendedor/comprador, em conformidade com os “Incoterms” da Câmara do
Comércio Internacional (CIF, FOB, etc.).
Indicar o código “Incoterm” da Câmara do Comércio Internacional (3 carateres alfabéticos), que figura
na Tabela de Condições de Entrega constante do Anexo III.

III.1.6. NATUREZA DE TRANSAÇÃO
Especifica a relação comercial entre os operadores e define-se como o conjunto de características
(compra/venda, trabalho por encomenda,...) consideradas úteis para distinguir as transações entre si.
Indicar o código apropriado (2 dígitos) da Tabela de Natureza da Transação constante no Anexo IV;
Para os códigos 3, 6, 7 e 8 (primeira sub casa) indicar o código zero na segunda sub casa.
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III.1.7. MODO DE TRANSPORTE


Nas Chegadas
Indicar o código de modo de transporte presumível (1 dígito), que é determinado pelo meio de
transporte ativo com o qual os bens devem, em princípio, ter chegado ao território estatístico
do Estado-Membro de chegada (Portugal).



Nas Expedições
Indicar o código do modo de transporte presumível (1 dígito), que é determinado pelo meio de
transporte ativo com o qual os bens devem, em princípio, deixar o território estatístico do
Estado-Membro de expedição (Portugal).

Para efeito de codificação, deve ser utilizada a Tabela de “Modo de Transporte” constante no
Anexo V.

III.1.8. PORTO/AEROPORTO


Porto ou aeroporto de descarga - apenas nas Chegadas
Esta casa só deve ser preenchida no caso de se tratar dos modos de transporte marítimo ou
aéreo.
Indicar o código de porto ou aeroporto de descarga (3 carateres alfabéticos) correspondente ao
modo de transporte ativo indicado na casa 13, utilizando para o efeito a Tabela de Portos ou de
Aeroportos constantes no Anexo VI.
Entende-se por “porto ou aeroporto de descarga” o porto ou o aeroporto, situado no território
português, em que os bens são descarregados do meio de transporte ativo com o qual se
presume que tenham entrado em Portugal.



Porto ou aeroporto de carga - apenas nas Expedições
Esta casa só deve ser preenchida no caso de se tratar dos modos de transporte marítimo ou
aéreo.
Indicar o código do porto ou aeroporto de carga (3 carateres alfabéticos) correspondente ao
modo de transporte ativo indicado na casa 13, utilizando para o efeito a Tabela de Portos ou de
Aeroportos constantes no Anexo VI.
Entende-se por “porto ou aeroporto de carga” o porto ou o aeroporto, situado no território
português, em que os bens são carregados no meio de transporte ativo com o qual se presume
que devam abandonar Portugal.
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III.1.9. MASSA LÍQUIDA
Peso líquido dos bens, desprovidos de todas as suas embalagens. Este campo é expresso sempre
em quilogramas com precisão até ao grama (três casas decimais). Por exemplo, a indicação de 125
gramas de ouro (0,125).

Chama-se a atenção que no WebInq, este campo aceita a vírgula ou o ponto como
separador decimal, pelo que estes carateres nunca podem ser utilizados como
separadores dos milhares.

III.1.10. UNIDADES SUPLEMENTARES
Indicar, para cada adição, a quantidade dos bens expressa na unidade prevista, desde que a
Nomenclatura Combinada o exija (por exemplo: m, m2, m3, unidades, etc.).
As unidades suplementares são expressas em unidades exatas, fazendo-se os
arredondamentos.
 Para a unidade imediatamente superior, quando a terminação da fração for igual ou superior
a 0,500;


Para a unidade imediatamente inferior, quando a terminação da fração for inferior a 0,500.

III.1.11. VALOR FATURADO
A declaração do Valor faturado é obrigatória para todas as empresas.
Como tal, deve ser indicado, para cada adição, o Valor faturado dos bens, em euros exatos,
fazendo-se os arredondamentos.
Nas Chegadas e nas Expedições, o valor faturado é o valor que constitui a matéria coletável a
determinar para fins fiscais (Diretiva 2006/112/CE), deduzindo-se, no entanto, as taxas devidas em
virtude da sua introdução no consumo, para os bens submetidos a esses impostos (exemplo:
tabaco, bebidas,…).
O Valor Faturado pode incluir despesas acessórias, se esses valores corresponderem a pagamentos
efetuados pelo comprador ao vendedor e se forem incorporados no valor que constitui a matéria
coletável a determinar para fins fiscais, mesmo que constem separadamente nas faturas.
As despesas acessórias podem ser despesas relacionadas com embalamento, transporte, seguro ou
comissões dos bens declarados.
No caso de bens não sujeitos à declaração fiscal, o seu valor corresponde ao valor faturado, sem
IVA, ou na falta do mesmo, a um valor que teria sido faturado em caso de venda ou compra.
No que se refere às operações de trabalho por encomenda (ver exemplo nas FAQ’s) o valor faturado
corresponde, nas Chegadas e nas Expedições, ao valor que teria sido faturado em caso de compra
ou venda.
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III.1.12. VALOR ESTATÍSTICO
A declaração do Valor estatístico só é obrigatória, de acordo com as disposições do Regulamento
(CE) nº 1982/2004, para as empresas com valor anual de transações Intra-UE superior a 5 000
000€ nas Chegadas e 6 500 000€ nas Expedições, tomando como referência os últimos doze
meses disponíveis.
De acordo com o fluxo económico (Chegada ou Expedição) e as Condições de Entrega, o valor
estatístico dos bens deve ser indicado em euros exatos para cada adição/transação.


Nas Chegadas, o valor estatístico é estabelecido a partir do valor faturado e deverá incluir
apenas as despesas de transporte e de seguro referentes à parte do trajeto que se situa fora do
território estatístico do Estado-Membro de chegada (Portugal) (ver Anexo XI);



Nas Expedições, o valor estatístico é estabelecido a partir do valor faturado e deverá incluir
apenas as despesas de transporte e de seguro referentes à parte do trajeto que se situa no
território estatístico do Estado-Membro de expedição (Portugal) (ver Anexo XI).

Para os bens resultantes de operações de trabalho por encomenda, o valor estatístico será fixado
nas Expedições e nas Chegadas, como se os bens tivessem sido produzidos completamente no
Estado-Membro de transformação.

Para efeito da aplicação das taxas de câmbio deverão ser utilizadas as enunciadas no CAP III, Secção I
nºs 8 e 9 do art. 16º do Decreto-Lei nº 102/2008, de 20 de junho.

“Art. 16º”

8 - Sempre que os elementos necessários à determinação do valor tributável sejam expressos em moeda
diferente da moeda nacional, as taxas de câmbio a utilizar são as constantes das tabelas indicativas
divulgadas pelo Sistema Europeu dos Bancos Centrais (SEBC) ou as de venda praticadas por qualquer
banco estabelecido no território nacional.
9 - Para os efeitos previstos no número anterior, os sujeitos passivos podem ainda optar entre considerar
a taxa do dia em que se verificou a exigibilidade do imposto ou a do 1.º dia útil do respetivo mês.”
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III.1.13. NIF DO ADQUIRENTE (Só nas Expedições)
O NIF do Adquirente é o Número de Identificação Fiscal do parceiro nas expedições. O NIF do
Adquirente deve incluir a sigla do PAÍS a que pertence o Adquirente (2 carateres alfabéticos que
figura na Tabela de Países constante do Anexo I B) seguida do número de identificação IVA do
adquirente, de acordo com as especificações nacionais respetivas (ver Anexo IX).
O registo desta variável no INTRASTAT é obrigatório apenas para um grupo restrito de empresas,
previamente informadas pelo INE.
Para as empresas sem essa obrigatoriedade, a recolha desta variável (assim como o país de
origem) será opcional. Solicita-se, no entanto, a melhor colaboração para o registo destas duas

variáveis nas declarações INTRASTAT, sempre que possível, dada a sua extrema importância para
aferir da viabilidade futura de substituição da recolha das Chegadas pelas Expedições dos EstadosMembros parceiros.
A necessidade de recolha desta variável advém dos trabalhos em curso de análise de simplificação
e modernização do sistema INTRASTAT, no sentido de reduzir as obrigações de reporte de
informação por parte das empresas, que poderá passar pela troca de microdados de Expedições
entre os Estados-Membros, com vista à sua utilização futura no processo de compilação das
correspondentes Chegadas nacionais.
A futura implementação desse processo de simplificação implica contudo um período de adaptação
e análise dos resultados, pelo que em 2018 a troca mensal de microdados referentes às
Expedições entre os Estados-Membros vai continuar. Este procedimento, para ser efetivo, obriga a
um alargamento dos dados recolhidos sobre as Expedições, de modo a assegurar que não haverá
perda de informação sobre as Chegadas e a garantir a compatibilidade dos dados recolhidos pelos
diversos Estados-Membros. Neste âmbito, o acesso a informação sobre o NIF do adquirente é
fundamental no processo de comparação de resultados, e só desse modo será possível garantir
que, na adoção de um sistema alternativo à recolha via sistema INTRASTAT, não haverá perda de
informação.
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IV.1. ADESÃO AO WEBINQ PARA RESPOSTA PELO ADERENTE PRINCIPAL
IV.1.1. ADERIR AO WEBINQ - Se já é aderente passe para o ponto IV.5


Aceda ao site: http://webinq.ine.pt/






Escolha a opção » Não sou Aderente/ Quero registar-me
Aceite as » Condições de adesão
Preencha a identificação do aderente
É gerado um código de aderente (ecrã), do tipo AAA000001 (por exp.). Guarde ou imprima este
código.
É enviado um e-mail apenas com a password, que deve ser guardada, assim como a referência
indicada na mensagem.



IV.1.2. AUTENTICAR-SE NO WEBINQ (Login)


Na área de aderentes, autentique-se através do seu código de aderente e password:



Escolha a opção Entrar

IV.1.3. IDENTIFICAR EMPRESA
(Se já lhe foi enviada a chave mestra, passe para o ponto seguinte)


No menu Executar, escolha a opção Associar Empresa.



Preencha todos os dados identificativos da empresa e escolha a opção ENVIAR
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Após a submissão dos dados identificativos da empresa, será enviada, no mais curto espaço de
tempo (normalmente 48 horas), por correio postal, uma chave mestra para poder gerir os
inquéritos a responder.

IV.1.4. ATIVAR A CHAVE MESTRA (procedimento a executar apenas uma vez)


No menu executar, escolha a opção Ativar chave mestra:



Preencha o identificador com 01 e número de contribuinte da empresa, por exemplo:



Preencha a chave mestra enviada por carta pelo INE, por exemplo:



Escolha a opção Enviar



Caso os códigos estejam corretamente inseridos, surgirá uma mensagem de sucesso. Neste
caso, escolha a opção Continuar.

IV.1.5. ECRÃ UNIDADE INQUIRIDA
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IV.2. ADESÃO AO WEBINQ PARA RESPOSTA POR UM ADERENTE SECUNDÁRIO



Deverão ser repetidos todos os passos de IV.1.1 a IV.1.2

IV.2.1. ATIVAR O INTRASTAT PARA ADERENTE SECUNDÁRIO





Escolha a opção ”aderentes secundários”:



Será apresentado o quadro abaixo:

Será emitida uma chave de ativação que deverá ser fornecida ao aderente secundário a
quem vai ser delegada a resposta, que pode ser um outro colaborador interno da
empresa ou uma entidade externa (terceiro declarante: despachante, contabilista, etc.).
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Para cada inquérito é possível atribuir vários aderentes secundários, no entanto apenas é possível
gerar e ativar uma chave de cada vez.

IV.3. ATIVAÇÃO DO INTRASTAT PELO COLABORADOR QUE VAI EFETIVAMENTE PREENCHER
(aderente secundário)
IV.3.1. ADERIR AO WEBINQ


Aceda ao site: http://webinq.ine.pt/



Escolha a opção » Não sou Aderente/ Quero registar-me



Aceite as » Condições de adesão



Preencha a identificação do aderente



É gerado um código de aderente (ecrã), do tipo AAA000001 (por exemplo). Guarde ou imprima
este código.



É enviado um e-mail apenas com a password, que deve ser guardada, assim como a referência
indicada na mensagem.

IV.3.2. AUTENTICAR-SE NO WEBINQ (Login)


Na área de aderentes, autentique-se através do seu código de aderente e password:



Escolha a opção Entrar
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IV.3.3. ATIVAR INQUÉRITO


Após o aderente Principal lhe fornecer a chave de ativação gerada no ponto IV.3.1, aceder ao
WEBINQ e clicar em “Ativar inquérito” no menu “Executar”.



Identifique o inquérito – INTRA-CH ou INTRA-EX



Insira o código de identificação - 01 + NIF da unidade inquirida



Insira a chave de ativação fornecida pela unidade inquirida, por exemplo:
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Neste momento, o aderente secundário está apto a responder a todos os inquéritos
ativados, seja de uma única unidade inquirida ou de várias.

IV.4. PREENCHIMENTO DE UMA DECLARAÇÃO NO WEBINQ

IV.4.1. INICIAR O PREENCHIMENTO – escolher o inquérito e o período


Selecionar o inquérito a responder:

IV.4.2. INDICAR O TIPO DE DECLARAÇÃO



Escolha o tipo de declaração que pretende:

 A Declaração Nova é a primeira declaração efetuada para um determinado período,
que para ser considerada como tal, exige o preenchimento de linhas da declaração
com valores.
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 Caso não tenha havido nenhum movimento INTRASTAT a declarar, escolha o tipo
Ausência. Esta situação não permite a inserção de linhas na declaração e efetua de
imediato a resposta ao inquérito.

IV.4.3. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Pode optar pelo preenchimento manual da informação ou por efetuar upload de um ficheiro de
texto em formato CSV.

IV.4.4. PREENCHIMENTO MANUAL


Preencha cada quadro referente a uma linha da declaração e clique em “Nova adição” para
continuar o preenchimento. As linhas irão aparecer no quadro resumo ao lado e sempre que
tiverem erros, serão assinalados.



Depois de preencher todas as linhas da declaração, escolha a opção “Validar/Guardar”, de
seguida escolha o separador “Início/Lista de Adições”.
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IV.4.5. PREENCHIMENTO POR IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FICHEIRO CSV
(de acordo com a estrutura definida nos ANEXOS VIII e IX)


Escolha a opção “Upload ficheiro”



Clique no botão “Browse/Procurar” para escolher o caminho onde se encontra o ficheiro a
importar.



Se o ficheiro não tiver erros, apenas é necessário confirmar o carregamento dos dados,
mediante a informação que aparece.
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Premindo o botão “Voltar à Lista de Adições”, visualiza os dados importados.

IV.5. ENVIO DE UM A DECLARAÇ ÃO NO WEBINQ


Após o preenchimento (manual ou por upload), prima o botão “Início/Lista de adições” e verifique se a
declaração contém algum tipo de erro.
De modo a facilitar a deteção de possíveis erros, poderá utilizar uma das 3 opções de visualização:


Todos os registos



Todos os registos com erros fatais (terão de ser obrigatoriamente corrigidos)



Todos os registos com erros de aviso (valores com suspeita de erro e sobre os quais, após
verificação dos dados, poderá prestar qualquer esclarecimento no campo “observações”, que
ajude à análise por parte do INE.



Caso não existam erros, prima o botão “Responder” para submeter a declaração, recebendo de imediato
o respetivo comprovativo de resposta.
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Aparecerá em ecrã uma confirmação de resposta, que poderá ser impressa, se necessário. Se for um
Aderente Secundário, será igualmente enviada uma mensagem e-mail para o Aderente Principal, como
comprovativo da entrega. A resposta será considerada entregue pelo WebInq, ficando registado o
momento de resposta.

IV.6. SUBSTITUIR UM A DECLARAÇÃO JÁ ENVIADA ATRAVÉS DO WEBINQ


Caso seja necessário, uma declaração já enviada pode ser substituída por outra.
Se entrar numa declaração já respondida, surge o ecrã que lhe permite preencher uma declaração
de substituição ou consultar a última declaração entregue:
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Uma declaração de Substituição abre a declaração já entregue em que são recuperadas
automaticamente as linhas, permitindo proceder às alterações necessárias: editar, adicionar ou anular as
linhas pretendidas.



A substituição é concluída através da opção Responder, sendo gerado igualmente um comprovativo em
ecrã e enviado por e-mail, como se tratasse de uma declaração nova.
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IV.7. WEBINQ – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES



No separador

encontra informação resumida de cada variável a preencher, no que se refere

aos conceitos aplicados ao Sistema INTRASTAT.


No separador

encontra informação resumida, complementar a este manual, ou seja, de ajuda

à utilização do presente formulário eletrónico.



Para outros esclarecimentos sobre o Sistema INTRASTAT, visite o site do INE em www.ine.pt/, ou
webinq.ine.pt ou contacte o seu centro de recolha (ver ponto II.11).
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V . ANEXOS
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V.1. ANEXO I – TABELA DE PAÍSES

V.1.1. A - PAÍSES INTRA-UE

CÓDIGOS

PAÍSES - ZONA EURO

CÓDIGOS

DE

Alemanha (incluindo a ilha de Helgoland;
excluindo o território de Büsingen)

BG

Bulgária

AT

Áustria

HR

Croácia

BE

Bélgica

DK

Dinamarca

CY
SK

Chipre

Hungria

Eslováquia

HU
PL

SI

Eslovénia

GB

Reino Unido (Grã-Bretanha, Irlanda do
Norte, ilhas Anglo-Normandas (Ilha do Canal)
e Ilha de Man)

ES

Espanha (incluindo as ilhas Baleares e as ilhas
Canárias; excluindo Ceuta (XC) e Melilha(XL))

CZ

República Checa

RO
SE

Roménia

EE
FI
FR
GR
IE

Estónia
Finlândia (incluindo as ilhas Åland)

PAÍSES - ZONA NÃO EURO

Polónia

Suécia

França (incluindo Mónaco e departamentos
ultramarinos franceses – Guadalupe, Guiana
Francesa, Martinica, Maiote, Reunião e São
Martinho (parte norte francesa))
Grécia
Irlanda

IT

Itália (incluindo Livigno; excluindo o município
de Campione d’Italia)

LV
LT

Letónia

LU

Luxemburgo

MT

Malta (incluindo Gozo e Comino)

NL

Países Baixos (Holanda)

PT

Portugal (incluindo o arquipélago dos Açores
e o arquipélago da Madeira)

QR

Abastecimentos e provisões de bordo
no âmbito das trocas comerciais IntraUE.

QV

Países e territórios não especificados
no âmbito das trocas comerciais IntraUE.

QY

Países e territórios não especificados´,
por razões comerciais ou militares no
âmbito das trocas comerciais Intra-UE.

Lituânia
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V.1.2. B - GEONOMENCLATURA

PAIS_COD

PAIS_DSG

PAIS_COD

PAIS_DSG

PAIS_COD

PAIS_DSG

PAIS_COD

AF
ZA
AL
DE
AD
AO
AI
AQ
AG
SA
DZ
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BD
BB
BH
BE
BZ
BJ
BM
BY
MM
BO
BQ
BW
BR
BN
BG
BF
BI
BT
CV
CM
KH
CA
QA
KZ
XC
TD
CL
CN
CY
CO
KM
CG
KP
CI
CR
HR
CU
CW
DK
DM
EG
AE
EC
ER
SK
SI
ES
US
EE
ET
RU
FJ
PH
FI
FR
GA
GB
GM
GH
GE
GI

AFEGANISTAO
AFRICA DO SUL
ALBANIA
ALEMANHA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILA
ANTARTICA
ANTIGUA E BARBUDA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAO
BAAMAS
BANGLADECHE
BARBADOS
BAREM
BELGICA
BELIZE
BENIM
BERMUDAS
BIELORRUSSIA
BIRMANIA/MIANMAR
BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL
BONAIRE, SANTO EUSTAQUIO E SABA
BOTSUANA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
BUTAO
CABO VERDE
CAMAROES
CAMBOJA
CANADA
CATAR
CAZAQUISTAO
CEUTA
CHADE
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COMORES
CONGO
COREIA, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DA
COSTA DO MARFIM
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
CURAÇAU
DINAMARCA
DOMINICA
EGITO
EMIRATOS ARABES UNIDOS
EQUADOR
ERITREIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERACAO DA RUSSIA
FIJI
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCA
GABAO
REINO UNIDO
GAMBIA
GANA
GEORGIA
GIBRALTAR

GD
GR
GL
GU
GT
GY
GN
GQ
GW
HT
HN
HK
HU
YE
BV
CX
HM
NF
KY
CC
CK
FK
FO
GS
MP
MH
UM
PN
SB
TC
VG
VI
IN
ID
IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
DJ
JO
XK
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
YT
MY
MW
MV
ML
MT
MA
MU
MR
XL
MX
FM
MZ
MD
MN
MS
ME
NA
NR
NP
NI

GRANADA
GRECIA
GRONELANDIA
GUAME
GUATEMALA
GUIANA
GUINE
GUINE EQUATORIAL
GUINE-BISSAU
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
HUNGRIA
IEMEN
ILHA BOUVET
ILHA DO NATAL
ILHA HEARD E ILHAS MCDONALD
ILHA NORFOLK
ILHAS CAIMAO
ILHAS COCOS
ILHAS COOK
ILHAS FALKLAND
ILHAS FAROE
ILHAS GEORGIA SUL E SANDWICH DO SUL
ILHAS MARIANAS DO NORTE
ILHAS MARSHALL
ILHAS MENORES DISTANTES ESTADOS UNIDOS
ILHAS PITCAIRN
ILHAS SALOMAO
ILHAS TURCAS E CAICOS
ILHAS VIRGENS BRITANICAS
ILHAS VIRGENS DOS ESTADOS UNIDOS
INDIA
INDONESIA
IRAO, REPUBLICA ISLAMICA DO
IRAQUE
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPAO
JIBUTI
JORDANIA
KOSOVO
KOWEIT
LAOS, REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DO
LESOTO
LETONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACAU
MACEDONIA, ANTIGA REPUBLICA JUGOSLAVA
MADAGASCAR
MAIOTTE
MALASIA
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARROCOS
MAURICIA
MAURITANIA
MELILHA
MEXICO
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DA
MOCAMBIQUE
MOLDAVIA, REPUBLICA DA
MONGOLIA
MONSERRATE
MONTENEGRO
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA

NE
NG
NU
NO
NC
NZ
OM
NL
PW
PA
PG
PK
PY
PE
PF
PL
PT
KE
KI
GB
SY
BA
CF
CZ
KR
CD
DO
KG
RO
RW
SV
WS
AS
SH
LC
VA
BL
KN
SM
SX
PM
ST
VC
EH
SC
SN
SL
XS
SG
SO
LK
SZ
SD
SS
SE
CH
SR
TH
TW
TJ
TZ
IO
PS
TF
TL
TG
TO
TK
TT
TN
TM
TR
TV
UA
UG
UY
UZ
VU
VE

NIGER
NIGERIA
NIUE
NORUEGA
NOVA CALEDONIA
NOVA ZELANDIA
OMA
PAISES BAIXOS
PALAU
PANAMA
PAPUA-NOVA GUINE
PAQUISTAO
PARAGUAI
PERU
POLINESIA FRANCESA
POLONIA
PORTUGAL
QUENIA
QUIRIBATI
REINO UNIDO
REPUBLICA ARABE SIRIA
REPUBLICA BOSNIA E HERZEGOVINA
REPUBLICA CENTRO-AFRICANA
REPUBLICA CHECA
REPUBLICA DA COREIA
REPUBLICA DEMOCRATICA CONGO
REPUBLICA DOMINICANA
REPUBLICA QUIRGUIZ
ROMENIA
RUANDA
SALVADOR
SAMOA
SAMOA AMERICANA
SANTA HELENA, ASCENSAO E TRISTAO CUNHA
SANTA LUCIA
SANTA SE (ESTADO DA CIDADE DO VATICANO)
SAO BARTOLOMEU
SAO CRISTOVAO E NEVES
SAO MARINHO
SAO MARTINHO (PARTE HOLANDESA)
SAO PEDRO E MIQUELAO
SAO TOME E PRINCIPE
SAO VICENTE E GRANADINAS
SARA OCIDENTAL
SEICHELES
SENEGAL
SERRA LEOA
SERVIA
SINGAPURA
SOMALIA
SRI LANKA
SUAZILANDIA
SUDAO
SUDAO DO SUL
SUECIA
SUICA
SURINAME
TAILANDIA
TAIWAN
TAJIQUISTAO
TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA
TERRITORIO BRITANICO DO O. INDICO
TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
TERRITORIOS FRANCESES DO SUL
TIMOR-LESTE
TOGO
TONGA
TOQUELAU
TRINIDADE E TOBAGO
TUNISIA
TURQUEMENISTAO
TURQUIA
TUVALU
UCRANIA
UGANDA
URUGUAI
USBEQUISTAO
VANUATU
VENEZUELA, REPUBLICA BOLIVARIANA DA

VN
WF
ZM
ZW

VIETNAME
WALLIS E FUTUNA
ZAMBIA
ZIMBABUE

QP
QQ
QR
QS
QU
QV
QW
QX
QY
QZ

ALTO MAR
ABASTECIMENTO E PROVISOES DE BORDO
ABASTECIMENTO E PROV. BORDO INTRA UE
A. P. BORDO COM OS PAISES TERCEIROS
PAISES E TERRITO. NAO DETERMINADOS
PAISES E TERRITORIOS NAO DETERM. INTRA UE
PAISES E TERRITO. ND P. TERCEIROS
PT NE POR RAZOES COMERCIAIS E MILIT
PT CONFIDENCIAIS INTRA UE
PT CONFIDENCIAIS PAISES TERCEIROS

40

PAIS_DSG

V.2. ANEXO II – T ABELAS DE REGIÕES

CÓDIGOS

REGIÕES - NUTS III (1)

CÓDIGOS

NORTE
10

Alto Minho

11

Cávado

REGIÕES - NUTS III (1)
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

35

Área Metropolitana de Lisboa

80

Ave

81

Área Metropolitana do Porto

34

Lezíria do Tejo

ALENTEJO

82

Tâmega e Sousa

36

Médio Tejo

83

Alto Tâmega

40

Alentejo Litoral

84

Douro

43

Baixo Alentejo

85

Terras de Trás-os Montes

44

Alto Alentejo

45

Alentejo Central

CENTRO
30

Oeste

90

Região de Aveiro

91

Região de Coimbra

92

Região de Leiria

93

Viseu Dão Lafões

94

Beira Baixa

95

Beiras e Serra da Estrela

ALGARVE
50

Algarve
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

60

Região Autónoma dos Açores
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

70
(1) Regulamento (UE) Nº 868/2014 da Comissão de 8 de agosto

41

Região Autónoma da Madeira

ANEXO II – TABELAS DE REGIÕES (cont.)
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V.3. ANEXO III – TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA (INCOTERMS – CCI/CEE GENEBRA)

SIGLA

INGLÊS

PORTUGUÊS

EXW

ExWorks

Na fábrica,
armazém,…

FCA

Free Carrier

Franco
Transportador

FAS

Free
Alongside
Ship

FOB

Free on Board

CFR

Costs and
Freights

CIF

Costs,
Insurance and
Freight

CPT

Carriage Paid
To…

CIP

Carriage and
Insurance
Paid To…

DAF

Delivered At
Frontier

DES

Delivered Ex
Ship

DEQ

Delivered Ex
Quay

DDU

Delivered
Duty Unpaid

TRANSPORTE

DESCRIÇÃO GERAL

O vendedor coloca o bem nas suas instalações à disposição
Todos (localização do comprador. Neste caso o comprador deverá assumir
na fábrica)
todas as despesas e riscos envolvidos no transporte dos
bens, a partir do armazém do vendedor.
O vendedor entrega os bens, despachados para a
Todos (local
expedição, à custódia do transportador, no local indicado
acordado)
pelo comprador, cessando aí todas as responsabilidades
do vendedor.

As obrigações do vendedor encerram-se ao colocar o bem,
Marítimo (porto de já despachado para expedição, no cais, livre junto
Franco ao longo do
embarque
acostado do navio. A partir desse momento, o comprador
navio
acordado)
assume todos os riscos, devendo pagar, inclusive, as
despesas de colocação do bem dentro do navio.

Franco a bordo

O vendedor deve entregar o bem, despachado, a bordo do
navio indicado pelo comprador, no porto de embarque.
Marítimo (porto de Todas as despesas, até ao momento em que o bem é
embarque
colocado a bordo do veículo transportador, são da
acordado)
responsabilidade do vendedor. Ao comprador cabem as
despesas e os riscos de perdas ou dano do bem, a partir do
momento em que este transpuser a amurada do navio.

O vendedor deve entregar o bem no porto de destino
Marítimo (porto de escolhido pelo comprador. As despesas de transporte
Custos e fretes
destino acordado) ficam a cargo do vendedor. O comprador deve arcar com as
despesas de seguro e de desembarque do bem.
Modalidade equivalente ao CFR, com a diferença de que
Custo, seguro e
Marítimo (porto de
as despesas de seguro também ficam a cargo do vendedor,
frete
destino acordado)
durante o transporte.
Tal como o CFR, esta condição estipula que o vendedor
deverá pagar as despesas de embarque do bem e seu frete
Transporte pago
Todos (local de internacional até ao local de destino designado. Dessa
até…
destino acordado) forma, o risco de perda ou dano dos bens, assim como
quaisquer aumentos dos custos são transferidos do
vendedor para o comprador.
Adota o princípio semelhante ao CPT. O vendedor, além
Transporte pago
Todos (local de de pagar as despesas de embarque do bem e do frete até
até…(incluindo
destino acordado) ao local do destino, também arca com as despesas do
seguro)
seguro do transporte internacional.
Rodoviário /
O vendedor deve entregar o bem no ponto e local
Ferroviário (local de
Entrega na fronteira
designados na fronteira, antes da linha limítrofe com o
entrega acordado
país destino.
front.)
O vendedor tem a obrigação de colocar o bem no destino
Marítimo (porto de estipulado, a bordo do navio, ainda não despachado para a
Entrega no navio
destino acordado) venda, assumindo integralmente todos os riscos e
despesas até aquele ponto no exterior.
Marítimo
O vendedor deve colocar o bem, não despachado para a
Entrega no cais
(desalfandegado, venda, à disposição do comprador no cais do porto de
porto acordado) destino designado.
O vendedor deve colocar o bem à disposição do
comprador no local e pontos designados no exterior.
Todos (local de
Entrega com
Assume todas as despesas e riscos para levar o bem até ao
destino no país de
Direitos não pagos
destino indicado, exceto os gastos com os pagamentos de
chegada)
direitos aduaneiros, impostos e demais encargos de
transação.
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INCOTERMS 2010
PARA QUALQUER MODALIDADE DE TRANSPORTE (INCLUSIVE MULTIMODAL) - QMT
EXW

ExWorks - Na origem, local designado

Free Carrier - Livre no transportador,
local designado
Carrier Paid To - Transporte pago até,
CPT
local de destino designado
Carriage and Insurance Paid CIP Transporte e seguro pago até, local de
destino designado
Delivered at Place - Entregue no local
DAP
de destino designado
Delivered at Terminal - Entregue no
DAT
terminal designado
Delivered Duty Paid - Entregue no
DDP
destino designado, com direitos pagos
PARA TRANSPORTE MARÍTIMO - TM
FCA

FAS

Free Alongside ship - Livre no costado
do navio, porto de embarque designado

Free On Board - Livre a bordo, porto de
embarque designado
Cost and Freight - Custo e frete, porto
CFR
de destino designado
Cost, Insurance and Freight - Custo,
CIF
seguro e frete, porto de destino
designado
FOB

Custo/risco comprador
Custo/risco vendedor
QMT - Qualquer Modo de Transporte
TM - Transporte Marítimo
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Recepção e Descarga
(nas instalações do
destinatário)

Transporte interno (do
porto, aeroporto ou
terminal TIR, até às

Formalidades de
Importação

Despeas Locais DESTINO
(Manuseamento no porto,

Seguro

Transporte Principal

Despeas Locais ORIGEM (Manuseamento
no porto, aeroporto,
terminal TIR)

Formalidades de
Exportação

Transporte Interno (da
fábrica até ao porto,
aeroporto, terminal TIR)

Carga (no armazém do
vendedor)

Embalagem e
verificação
( produção, controlo,
qualidade, medidas,
pesos, etc)

ANEXO III – TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA (INCOTERMS – CCI/CEE GENEBRA) (cont.)

V.4. ANEXO IV – TABELA DE NATUREZA DA TRANSAÇÃO

Coluna A

Coluna B
1.

Compra/venda firme

1. Transações que impliquem uma transmissão, efetiva ou 2. Remessa para venda à vista ou à condição, para consignação
prevista, de propriedade de residentes para não ou com intermediação de um comissionista
residentes mediante compensação financeira ou outra 3. Troca direta (compensação em espécie)
(exceto as transações a registar sob os códigos 2, 7 e 8)
4. Locação financeira 1
9.

Outra

1.

Remessas devolvidas de bens

2. Remessas devolvidas e substituídas gratuitamente de 2. Substituição de bens devolvidos
bens após registo da transação original .
3. Substituição (por exemplo, sob garantia) de bens não devolvidos
9.

Outra

3. Transações que impliquem transferência de
propriedade, mas sem compensação financeira ou em
espécie (por exemplo, envio de auxílios)
Bens destinados a regressar ao Estado-membro inicial de
4. Operações com vista a um trabalho2 por encomenda 1.
expedição
(sem transferência de propriedade para a empresa que
2. Bens não destinados ao Estado-membro inicial de expedição
efetua o trabalho)
1.
5. Operações na sequência de um trabalho por
encomenda (sem transferência de propriedade para a
2.
empresa que efetua o trabalho)
6.

Transações

particulares

registadas,

para

Bens que regressam ao Estado-membro inicial de expedição
Bens que não regressam ao Estado-membro inicial de expedição

fins

nacionais 3
7. Operações no âmbito de um programa comum de defesa
ou de outro programa intergovernamental de produção
coordenado
8. As transações que implicam o abastecimento de
materiais de construção e de equipamento técnico ao
abrigo de um contrato geral de construção ou de
engenharia civil , em que não é exigida faturação separada
dos bens e é emitida uma fatura para o contrato total 4
1.
Aluguer, empréstimo e locação operacional por período
9. Outras transações que não podem ser classificadas superior a 24 meses
noutros códigos
9. Outra

1. A locação financeira abrange as operações em que os pagamentos de locações são calculados de modo a
cobrir inteiramente ou quase inteiramente o valor dos bens. Os riscos e benefícios da propriedade são
transferidos para o locatário. No fim do contrato, o locatário torna-se o legítimo proprietário dos bens.
2. Incluem-se operações (transformação, construção, montagem, melhoramento, renovação, etc.) com o
objetivo de produzir um artigo novo ou efetivamente melhorado. Não implica necessariamente a
alteração da classificação do bem. As operações de transformação realizadas por conta própria pela
empresa que efetua o trabalho são excluídas desta rubrica e devem ser registadas na rubrica 1 da coluna
A.
3. As transações registadas neste ponto podem ser, por exemplo: transações sem transferência de
propriedade, a saber, aluguer, empréstimo, locação operacional e outras utilizações temporárias por um
período inferior a 24 meses (exceto os casos mencionados na alínea c) do Anexo VII). Nestes
casos o valor dos bens corresponde ao valor que teria sido faturado em caso de venda ou compra. No
caso de se constatar que o período de utilização irá ser superior a 24 meses, no mês em que
tal é verificado deverá ser declarado com natureza de transação 91. O período de referência
deverá ser o mês em que se tornou evidente que o prazo seria superior a 24 meses.
4. O valor a declarar deve apenas contemplar o valor dos bens, tendo por isso que ser estimado. Se não for
este o caso, as transações devem ser registadas com natureza de transação 1*.
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V.5. ANEXO V – TABELA DE MODO DE TRANSPORTE

CÓDIGOS

MODO DE TRANSPORTE

1

Transporte marítimo

2

Transporte ferroviário

3

Transporte rodoviário

4

Transporte aéreo

5

Remessas postais (*)

7

Instalações de transporte fixas (**)

8

Transporte por navegação interior

9

Propulsão própria (***)

Notas:

(*) Entenda-se por remessa via serviços de correios.
(**) Aplicável apenas para a eletricidade e o gás natural gasoso.
(***) Aplicável em casos muito específicos, como por exemplo, na aquisição/venda de aeronaves, navios,
camiões ou de animais vivos (exemplo: bovinos), quando estes bens transpõem a fronteira pelos
próprios meios.
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V.6. ANEXO VI – TABELA DE PORTOS E AEROPORTOS

PORTOS

CÓDIGOS

PORTOS

PCA

Aveiro

PCR

Faro

PCF

Figueira da Foz

PCX

Leixões

PCL

Lisboa

PCO

Outros (do Continente)

PCP

Portimão

PCS

Setúbal

PCN

Sines

PCV

Viana do Castelo

PMC

Caniçal

PMF

Funchal

PMO

Outros (da Madeira)

PMS

Porto Santo

PZA

Angra do Heroísmo

PZH

Horta

PZO

Outros (dos Açores)

PZP

Ponta Delgada

PZV

Praia da Vitória

PZS

Santa Maria

AEROPORTOS
CÓDIGOS

AEROPORTOS

ACF

Faro

ACL

Lisboa

ACO

Outros (do Continente)

ACP

Porto

AMF

Funchal

AMS

Porto Santo

AZH

Horta

AZL

Lages

AZO

Outros (dos Açores)

AZP

Ponta Delgada

AZS

Santa Maria
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V.7. ANEXO VII - LISTA DE EXCLUSÕES
(a) Ouro monetário;
(b) Meios de pagamento que têm curso legal e títulos mobiliários, incluindo meios que são
pagamentos de serviços tais como correio, impostos, taxas de utilização;
(c) Bens destinados a utilização temporária, ou seu seguimento, desde que estejam reunidas
todas as condições seguintes:
-

Não está, nem esteve prevista ou foi realizada, nenhuma transformação,

-

Não estava nem está prevista uma utilização temporária de duração superior a 24 meses,

-

A expedição/chegada não tem que ser declarada como entrega/aquisição para efeitos de IVA;

Caso uma destas condições não seja cumprida os bens devem ser declarados no
INTRASTAT.
Exemplos de utilizações temporárias:
 Bens para aluguer, empréstimo e locação operacional;
 Artigos para exibir ou utilizar em exposições, feiras, congressos ou eventos similares;
 Equipamentos profissionais;
 Contentores, paletes, embalagens e outros bens no âmbito de uma operação comercial;
 Bens móveis para fins educativos, científicos, culturais ou desportivos.
(d) Bens que circulam entre:
– Um Estado-Membro e os seus enclaves territoriais noutros Estados-Membros,
– O Estado-Membro de acolhimento e os enclaves territoriais de outros Estados-Membros ou
organizações internacionais.
Os enclaves territoriais incluem as embaixadas e as forças armadas nacionais estacionadas fora do
território do país de que fazem parte;
(e) Bens utilizados como veículos de transporte de informação personalizada (incluindo software);
(f) Software descarregado da Internet, assim como as respetivas licenças;
(g) Bens fornecidos gratuitamente que não sejam eles próprios objeto de uma transação comercial
desde que, a circulação tenha como única finalidade preparar ou apoiar uma transação comercial
subsequente prevista, demonstrando as características dos bens ou serviços tais como:
– Material publicitário;
– Amostras comerciais;
(h) Bens destinados a ser reparados e após reparação, as peças de reparação incorporadas no
âmbito da reparação e das peças defeituosas substituídas;
(i) Meios de transporte que circulam durante a sua atividade, incluindo veículos espaciais na altura
do lançamento.
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V.8. ANEXO VIII - ESTRUTURA DO FICHEIRO PARA UPLOAD NO WEBINQ

Estrutura de Ficheiros ASCII para Upload no formulário INTRASTAT
O Upload (importação) de ficheiros para o formulário é uma facilidade de registo das Adições da declaração
do Intrastat. Depois de carregadas, as Adições seguem o processo de validação e entrega ao INE disponíveis
no formulário. De notar que a primeira linha tem de ser cabeçalho.
Ordem Nome do Campo Tamanho

*

1

FLUXO

2
3

PERIODO
NIF

4

REF

5

NC

6

PAIS

7

PORIGEM

8

REGIAO

9
10
11
12

CODENT
NATTRA
MODTRA
AERPOR

13

MASSA

14

UNSUP

15

VALFAC

16

VALEST

17

ADQNIF

Descrição

INTRA-CH ou INTRA-EX de a cordo com o fl uxo da s tra ns a ções
(chega da s ou expedi ções )
6
Período de referênci a da i nforma çã o: a no e mês (AAAAMM)
9
Número de Identifi ca çã o Fi s ca l da Uni da de Es tatís tica
Referênci a i nterna : texto de l i vre util i za çã o pel o res pondente
Má x 30 (nã o us a r o ‘;’ no conteúdo pa ra nã o s er i nterpretado como
s epa ra dor de ca mpo)
Códi go da s merca dori a s (Nomencl a tura Combi na da ); pode s er
8 ou 9
de 8 ou 9 dígi tos
Códi go do Pa ís de Proveni ênci a (Chega da s ) ou de Des tino
2
(Expedi ções ).
Código do País de Origem (preenchimento obrigatório nas Chegadas;
8

2

nas Expedições, o preenchimento é obrigatório apenas para um

grupo restrito de empresas, previamente informadas pelo INE)
Códi go da Regi ã o de Portuga l de Des tino (Chega da s ) ou de
2
Ori gem (Expedi ções )
3
Códi go da s Condi ções de Entrega (i ncoterm)
2
Códi go da Na tureza da Tra ns a çã o
1
Códi go do Modo de Tra ns porte util i za do
3
Códi go do Porto/Aeroporto (qua ndo a pl i cá vel )
Ma s s a Líqui da (pes o l íqui do em kg). Se necessário pode indicar
9 + 3 até 3 casas decimais. O s epa ra dor deci ma l permi tido é a ‘,’
(vírgula) . (Ex: 999999999,999)
Uni da de Supl ementar (qua ndo a pl i cá vel ) (va l or i ntei ro na
10
res petiva uni da de de medi da )
9
Va l or Fa tura do da Adi çã o (va l or i ntei ro)
Va l or Es tatís tico da Adi çã o (va l or i ntei ro); ca s o a Uni da de
9
Es tatís tica res ponda a o ques tioná ri o Norma l , es te ca mpo
pode s er nul o
Número de Identificação Fiscal do ADQUIRENTE
(Si gl a do pa ís a que pertence o ADQUIRENTE + NIF)
Má x. 17 (só se aplica às Expedições; o preenchimento é obrigatório apenas
para um grupo restrito de empresas, previamente informadas pelo
INE)*

Nas Chegadas, é facultativa a introdução do campo ADQNIF na estrutura do ficheiro, uma vez que esta informação não é solicitada

para este fluxo.

Há um conjunto de regras a observar:


O ficheiro a importar deverá ter o formato de texto CSV, com o separador dos campos “;” (ponto e vírgula).
Caso necessite de introduzir algum campo sem conteúdo (p. ex. U. Suplementares), devem ser introduzidos
dois “;” seguidos. No fim da linha é sempre necessário o “;”



Este tipo de ficheiro pode ser criado/editado numa folha de cálculo (Microsoft Excel ou similar); a primeira
linha do ficheiro tem de conter o nome dos campos e estes devem aparecer pela ordem indicada na tabela;



Durante o carregamento do ficheiro é efetuada uma validação de contexto. O Fluxo, o Período e o NIF têm de
corresponder aos do formulário; cada ficheiro só pode conter a informação relativa a um NIF/período/fluxo;



No carregamento do ficheiro é igualmente efetuada uma validação da estrutura do ficheiro:


Nos campos correspondentes a códigos (PAIS, PORIGEM, REGIAO, CODENT, NATTRA, MODTRA e
AERPOR) tem de ser introduzido o número exato de carateres esperado;



Nos campos numéricos (MASSA, UNSUP, VALFAC, VALEST) não são permitidos separadores de
milhares. O tamanho máximo definido para cada campo tem de ser respeitado.
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A Massa Líquida é o único campo que permite a introdução de 3 casas decimais;



Nos campos UNSUP, VALFAC e VALEST só são aceites valores inteiros;



Se não ocorrer nenhum erro na validação da estrutura e de contexto, os dados são carregados para o
formulário e o seu conteúdo é analisado de acordo com as regras de validação definidas;



O número da Adição é atribuído pelo processo de carregamento e corresponde à ordem do ficheiro.

Notas:
Caso opte por usar uma folha de cálculo para registar a informação, tenha em atenção que a coluna com
a indicação do código da NC deve ser formatada como TEXTO. Existem códigos da NC que começam
por 0 (zero). Nesta situação, se a coluna não estiver formatada como TEXTO, no momento em que se faz a
gravação para CSV, estes zeros perdem-se.
Com a introdução de dois novos campos nas Expedições, a partir de janeiro de 2015 a estrutura do ficheiro
passa a ser diferente para um grupo restrito de empresas previamente informadas pelo INE. No entanto, e
com o objetivo de facilitar e minimizar as alterações por parte dos respondentes, para as restantes empresas
e para o fluxo de Chegadas é aceite a estrutura do ficheiro com e sem o campo ADQNIF.

Exemplos de ficheiros válidos:
QUESTIONÁRIO: NORMAL (não é obrigatório o preenchimento do valor estatístico)
FLUXO: INTRA-CH (Chegadas)

É facultativa a introdução na estrutura do ficheiro do campo ADQNIF, uma vez que nas Chegadas esta informação não é
solicitada.
PERÍODO: janeiro de 2018
NIF: 501111111

FLUXO;PERIODO;NIF;REF;NC;PAIS;PORIGEM;REGIAO;CODENT;NATTRA;MODTRA;AERPOR;MASSA;UNSUP;VALFAT;VALEST;ADQNIF;
INTRA-CH;201801;501111111;leveduras 125;21021090;ES;ES;10;FCA;11;3;;520;;3030;;;
INTRA-CH;201801;501111111;ref: 500800;39211900;FR;FR;34;FCA;11;3;;0,668;;4119;;;
INTRA-CH;201801;501111111;ref: 1258;41131000;ES;ES;30;CIF;11;3;;1829,88;170;7302;;;
INTRA-CH;201801;501111111;;220421389;SE;SE;50;FCA;11;4;ACF;1365;1365;3450;;;
INTRA-CH;201801;501111111;ref: fitas;58063210;GR;GR;70;EXW;11;1;PCN;8000;;80;;;

QUESTIONÁRIO: VALOR ESTATÍSTICO (é obrigatório o preenchimento do campo VALEST)
FLUXO: INTRA-EX (Expedições)

Para um grupo restrito de empresas previamente informadas pelo INE, é obrigatório o preenchimento dos campos
PORIGEM e ADQNIF; para as restantes empresas, o preenchimento desses campos é opcional.
PERÍODO: janeiro de 2018
NIF: 500888888

FLUXO;PERIODO;NIF;REF;NC;PAIS;PORIGEM;REGIAO;CODENT;NATTRA;MODTRA;AERPOR;MASSA;UNSUP;VALFAT;VALEST;ADQNIF;
INTRA-EX;201801;500888888;leveduras 125;21021090;GR;PT;10;FCA;11;3;;520;;3030;3530;EL999999999;
INTRA-EX;201801;500888888;ref: 500800;39211900;FR;PT;34;FCA;11;3;;0,668;;4119;4300;FR00999999999;
INTRA-EX;201801;500888888;ref: 1258;41131000;DE;PT;30;CIF;11;3;;1829,88;170;7302;7202;DE999999999;
INTRA-EX;201801;500888888;;220421389;SE;PT;50;FCA;11;4;ACF;1365;1365;3450;3760;SE999999999999;
INTRA-EX;201801;500888888;ref: fitas;58063210;ES;PT;70;EXW;11;1;PCN;8000;;80;80;ES099999990;
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V.9. ANEXO IX - ESTRUTURA DOS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO IVA

Estado-Membro
AT-Aus tri a
BE-Bél gi ca
BG-Bul gá ri a
CY-Chi pre
CZ-Repúbl i ca Checa
DE-Al ema nha
DK-Di na ma rca
EE-Es tóni a
GR-Gréci a
ES-Es pa nha
FI-Fi nl â ndi a
FR-Fra nça

Estrutura do NIF (PT)
Estrutura (PT)
ATU99999999
BE0999999999
BG999999999 ou
BG9999999999 (pt)
CY99999999L
CZ99999999 ou
CZ999999999 ou
CZ9999999999
(pt)
DE999999999
DK99 99 99 99
EE999999999
EL999999999
4

ESX9999999X
FI99999999

FRXX 999999999
GB999 9999 99 ou

GB-Rei no Uni do

HR-Croá ci a
HU-Hungri a
IE-Irl a nda
IT-Itál i a
LT-Li tuâ ni a
LU-Luxemburgo
LV-Letóni a
MT-Ma l ta
NL-Pa ís es Ba i xos
PL-Pol óni a
PT-Portuga l
RO-Roméni a
SE-Suéci a
SI-Es l ovéni a
SK-Es l ová qui a

GB999 9999 99 9995 ou
GBGD9996 ou
GBHA9997 (pt)
HR99999999999
HU99999999
IE9S99999L
IE9999999WI
IT99999999999
LT999999999 ou
LT999999999999 (pt)
LU99999999
LV99999999999
MT99999999
NL999999999B99
PL9999999999
PT999999999
RO999999999
SE999999999999
SI99999999
SK9999999999

8

Formato (PT)*

1 bl oco de 9 ca ra teres (pt)
1 bl oco de 10 dígi tos
1 bl oco de 9 dígi tos ou1 bl oco de 10
dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 ca ra teres (pt)
1 bl oco de quer s eja de 8, 9 ou 10
dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 dígi tos (pt)
4 bl ocos de 2 dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 ca ra teres (pt)
1 bl oco de 8 dígi tos (pt)
1 bl oco de 2 ca ra teres , 1 bl oco de 9
dígi tos (pt)
1 bl oco de 3 dígi tos , 1 bl oco de 4
dígi tos e 1 bl oco de 2 dígi tos ; ou o
bl oco a ci ma s egui do de 3 dígi tos ;
ou 1 bl oco de 5 ca ra teres (pt)
1 bl oco de 11 dígi tos
1 bl oco de 8 dígi tos (pt)
1 bl oco de 8 ca ra teres ou 1 bl oco de
9 ca ra teres
1 bl oco de 11 dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 dígi tos , ou 1 bl oco de
12 dígi tos (pt)
1 bl oco de 8 dígi tos (pt)
1 bl oco de 11 dígi tos (pt)
1 bl oco de 8 dígi tos (pt)
1 bl oco de 12 ca ra teres (pt)
1 bl oco de 10 dígi tos (pt)
1 bl oco de 9 dígi tos (pt)
1 bl oco de 2 dígi tos no míni mo e 10
dígi tos no má xi mo (pt)
1 bl oco de 12 dígi tos (pt)
1 bl oco de 8 dígi tos (pt)
1 bl oco de 10 dígi tos (pt)

Observações:
*:Formato exclui as 2 letras do prefixo alfanumérico
9:Dígito
X:Letra ou dígito
S:Letra; dígito; "+" ou "."
L:Letra (PT)
Notas:
1: A 1ª posição após o prefixo é sempre "U".
2: O primeiro dígito após o prefixo é sempre zero ('0').
3: O (novo) formato de 10 dígitos é o resultado de acrescentar um zero à esquerda para o (antigo) formato 9 dígitos
4: O primeiro e último carateres podem ser alfanuméricos UO; mas não podem ser ambos numéricos.
5: Identifica os comerciantes do ramo.
6: Identifica departamentos governamentais.
7: Identifica Autoridades de Saúde.
8: A 10ª posição após o prefixo é sempre "B". (PT)
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V.10. ANEXO X –FORMULÁRIO INTRASTAT

INSTRUMENTO DE NOTAÇÃO DO SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL

INTRASTAT - Fluxo de Expedição

LEI Nº 22/2008 DE 13 DE MAIO DE RESPOSTA CONFIDENCIAL E OBRIGATÓRIA,
VÁLIDO ATÉ 2018/12/31

Referência dos dados:

Ano - Mês

Contactos para resposta e esclarecimento de dúvidas:
INE - DEPARTAMENTO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
Serviço de Inquéritos por Autopreenchimento
Núcleo de Recolha do Porto 2
Edifício Scala Rua do Vilar, 235 - 9º 4050-626 Porto
Tel. 226 072 080 (rede fixa) / Fax 226 058 205
e-mail: intrastat@ine.pt

Resposta eletrónica: http://webinq.ine.pt/aderentes

I Identificação da unidade estatística
Número de identificação fiscal (NIF)

Homepage

Designação social
Distrito/Ilha

Município

Freguesia

Endereço
Localidade
Telefone

Código postal
Fax

-

e-mail

II
Tipo de Declaração:
REALIZADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) nº 222/2009,
NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE AO TRATAMENTO DO SEGREDO
ESTATÍSTICO (ARTº11º)

1

Nova

2

Substituição

3

Ausência

Escolha apenas uma opção

III Observações
Utilize este espaço para incluir sugestões, justificações referentes à sua resposta ou outras observações que julgue convenientes.

BC030

IV Responsável pelo preenchimento
Nome contacto
Telefone

Fax

e-mail

Função
Assinatura

Data
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/

/

INSTRUMENTO DE NOTAÇÃO DO SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL

INTRASTAT - Fluxo de Expedição

LEI Nº 22/2008 DE 13 DE MAIO DE RESPOSTA CONFIDENCIAL E OBRIGATÓRIA,
VÁLIDO ATÉ 2018/12/31

Referência dos dados:

Ano - Mês

Contactos para resposta e esclarecimento de dúvidas:
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA MADEIRA
Calçada de Santa Clara, 38 1º 9004-545 Funchal
Tel. 291 720 060 (rede fixa) / Fax 291 741 909
e-mail: drem.intrastat@ine.pt

Resposta eletrónica: http://webinq.ine.pt/aderentes

I Identificação da unidade estatística
Número de identificação fiscal (NIF)

Homepage

Designação social
Distrito/Ilha

Município

Freguesia

Endereço
Localidade
Telefone

Código postal
Fax

-

e-mail

II
Tipo de Declaração:
REALIZADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) nº 222/2009,
NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE AO TRATAMENTO DO SEGREDO
ESTATÍSTICO (ARTº11º)

1

Nova

2

Substituição

3

Ausência

Escolha apenas uma opção

III Observações
Utilize este espaço para incluir sugestões, justificações referentes à sua resposta ou outras observações que julgue convenientes.

BC030

IV Responsável pelo preenchimento
Nome contacto
Telefone

Fax

e-mail

Função
Assinatura

Data
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/

/

1. INTRASTAT - Fluxo de Expedição

2.Ano/Mês:

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

3. Total de Adições:
9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

5. NIF
9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente
7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria
16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente
7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente
7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria
16. Massa Liquida (em kg)

17. Unidades Suplementares

,

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria
16. Massa Liquida (em kg)

17. Unidades Suplementares

,

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente
7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

17. Unidades Suplementares

,

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente
7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

17. Unidades Suplementares

,

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

20. NIF Adquirente
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Descrição das variáveis a preencher
Referência do dados (ano e mês)
I Identificação da unidade estatística
II Tipo de declaração
III Observações
IV Responsável pelo preenchimento
7 Nº de ordem da adição (ordem numérica crescente e sequencial)
8 Código da mercadoria segundo a Nomenclatura Combinada – 8 dígitos
9 Código do país proveniência / destino – 2 carateres alfabéticos
9a Código do país de origem da mercadoria – 2 carateres alfabéticos
10 Código de região de destino / origem – 2 dígitos
11 Código das condições de entrega – 3 carateres alfabéticos
12 Código da natureza da transação – 2 dígitos
13 Código do modo de transporte ativo na fronteira portuguesa – 1 dígito
14 Código de porto/aeroporto de descarga/carga, só sendo preenchido para os modos de transporte 1 ou 4 – 3 carateres alfabéticos
15 Descrição exata e inequívoca da mercadoria segundo a Nomenclatura Combinada (NC) e de acordo com o código inscrito na casa 8
16 Massa líquida – em quilogramas
17 Unidades suplementares - de acordo com o código da Nomenclatura Combinada descrito na casa 8 do formulário – em unidades exatas
18 Valor faturado das mercadorias mencionadas em cada adição do formulário - em euros exatos
19 Valor estatístico das mercadorias mencionadas em cada adição do formulário, excluindo/incluindo despesas de transporte e seguro entre a fronteira
portuguesa e o local de descarga/carga - em euros exatos
20 Nif Adquirente - sigla do PAÍS a que pertence o Adquirente + NIF
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INSTRUMENTO DE NOTAÇÃO DO SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL

INTRASTAT - Fluxo de Chegada

LEI Nº 22/2008 DE 13 DE MAIO DE RESPOSTA CONFIDENCIAL E OBRIGATÓRIA,
REGISTADO NO INE SOB O Nº 10113 VÁLIDO ATÉ 2018/12/31

Referência dos dados:

Ano - Mês

Contactos para resposta e esclarecimento de dúvidas:
INE - DEPARTAMENTO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
Serviço de Inquéritos por Autopreenchimento
Núcleo de Recolha do Porto 2
Edifício Scala Rua do Vilar, 235 - 9º 4050-626 Porto
Tel. 226 072 080 (rede fixa) / Fax 226 058 205
e-mail: intrastat@ine.pt

Resposta eletrónica: http://webinq.ine.pt/aderentes

I Identificação da unidade estatística
Número de identificação fiscal (NIF)

Homepage

Designação social
Distrito/Ilha

Município

Freguesia

Endereço
Localidade
Telefone

Código postal
Fax

-

e-mail

II
Tipo de Declaração:
REALIZADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) nº 222/2009,
NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE AO TRATAMENTO DO SEGREDO
ESTATÍSTICO (ARTº11º)

1

Nova

2

Substituição

3

Ausência

Escolha apenas uma opção

III Observações
Utilize este espaço para incluir sugestões, justificações referentes à sua resposta ou outras observações que julgue convenientes.

BC030

IV Responsável pelo preenchimento
Nome contacto
Telefone

Fax

e-mail

Função
Assinatura

Data
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/
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INSTRUMENTO DE NOTAÇÃO DO SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL

INTRASTAT - Fluxo de Chegada

LEI Nº 22/2008 DE 13 DE MAIO DE RESPOSTA CONFIDENCIAL E OBRIGATÓRIA,
REGISTADO NO INE SOB O Nº 10113 VÁLIDO ATÉ 2018/12/31

Referência dos dados:

Ano - Mês

Contactos para resposta e esclarecimento de dúvidas:
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA MADEIRA
Calçada de Santa Clara, 38 1º 9004-545 Funchal
Tel. 291 720 060(rede fixa) / Fax 291 741 909
e-mail: drem.intrastat@ine.pt

Resposta eletrónica: http://webinq.ine.pt/aderentes

I Identificação da unidade estatística
Número de identificação fiscal (NIF)

Homepage

Designação social
Distrito/Ilha

Município

Freguesia

Endereço
Localidade
Telefone

Código postal
Fax

-

e-mail

II
Tipo de Declaração:
REALIZADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO (CE) nº 222/2009,
NOMEADAMENTE NO QUE SE REFERE AO TRATAMENTO DO SEGREDO
ESTATÍSTICO (ARTº11º)

1

Nova

2

Substituição

3

Ausência

Escolha apenas uma opção

III Observações
Utilize este espaço para incluir sugestões, justificações referentes à sua resposta ou outras observações que julgue convenientes.

BC030

IV Responsável pelo preenchimento
Nome contacto
Endereço
Função
Assinatura

Data
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/

/

1. INTRASTAT - Fluxo de Chegada

2.Ano/Mês:

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

3. Total de Adições:
9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

5. NIF
9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico

7. Nr. Ad.

8. Código da Mercadoria

10. Região

11.Cond. Ent.

9. País Prov./Dest.
12. N. Tr.

13. M. T.

9a) País de Origem
14. Porto/Aeroporto

15. Designação da Mercadoria

16. Massa Liquida (em kg)

,

17. Unidades Suplementares

18. Valor Faturado

19. Valor Estatístico
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Descrição das variáveis a preencher
Referência do dados (ano e mês)
I Identificação da unidade estatística
II Tipo de declaração
III Observações
IV Responsável pelo preenchimento
7 Nº de ordem da adição (ordem numérica crescente e sequencial)
8 Código da mercadoria segundo a Nomenclatura Combinada – 8 dígitos
9 Código do país proveniência / destino – 2 carateres alfabéticos
9a Código do país de origem da mercadoria – 2 carateres alfabéticos
10 Código de região de destino / origem – 2 dígitos
11 Código das condições de entrega – 3 carateres alfabéticos
12 Código da natureza da transação – 2 dígitos
13 Código do modo de transporte ativo na fronteira portuguesa – 1 dígito
14 Código de porto/aeroporto de descarga/carga, só sendo preenchido para os modos de transporte 1 ou 4 – 3 carateres alfabéticos
15 Descrição exata e inequívoca da mercadoria segundo a Nomenclatura Combinada (NC) e de acordo com o código inscrito na casa 8
16 Massa líquida – em quilogramas
17 Unidades suplementares - de acordo com o código da Nomenclatura Combinada descrito na casa 8 do formulário – em unidades exatas
18 Valor faturado das mercadorias mencionadas em cada adição do formulário - em euros exatos
19 Valor estatístico das mercadorias mencionadas em cada adição do formulário, excluindo/incluindo despesas de transporte e seguro entre a fronteira
portuguesa e o local de descarga/carga - em euros exatos
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V.11. ANEXO XI – CÁLCULO DO VALOR ESTATÍSTICO SEGUNDO AS CONDIÇÕES DE ENTREGA
CONDIÇÕES DE
ENTREGA
EXW, FCA

CHEGADAS

EXPEDIÇÕES

Valor faturado

Valor faturado

(+) Custos de transporte em território internacional

(+) Custos de transporte em Portugal

(+) Custos de seguro em território internacional

(+) Custos de seguro em Portugal

Valor faturado
FAS, FOB

(+) Custos de transporte em território internacional

Valor faturado

(+) Custos de seguro em território internacional
CFR

Valor faturado

Valor faturado

(+) Custos de seguro em território internacional

(-) Custos de transporte em território internacional
Valor faturado

CIF

Valor faturado

(-) Custos de transporte em território internacional
(-) Custos de seguro em território internacional

CPT

CIP
DAF (entrega na

Valor faturado

Valor faturado

(+) Custos de seguro em território internacional

(-) Custos de transporte em território internacional

(-) Custos de transporte em Portugal

(-) Custos de seguro em território internacional

Valor faturado

Valor faturado

(-) Custos de transporte em território internacional

(-) Custos de transporte em território internacional

(-) Custos de seguro em território internacional

(-) Custos de seguro em território internacional

Valor faturado

fronteira do país de (+) Custos de transporte em território internacional
exportação)
(+) Custos de seguro em território internacional

Valor faturado
Valor faturado

DAF (entrega na
fronteira do país de Valor faturado
importação)

(-) Custos de transporte em território internacional
(-) Custos de seguro em território internacional
Valor faturado

DAT

Valor faturado

(-) Custos de transporte em território internacional
(-) Custos de seguro em território internacional

DAP

Valor faturado

Valor faturado

(-) Custos de transporte em Portugal

(-) Custos de transporte em território internacional

(-) Custos de seguro em Portugal

(-) Custos de seguro em território internacional
Valor faturado

DEQ, DES

Valor faturado

(-) Custos de transporte em território internacional
(-) Custos de seguro em território internacional

DDU

DDP

Valor faturado

Valor faturado

(-) Custos de transporte em Portugal

(-) Custos de transporte em território internacional

(-) Custos de seguro em Portugal

(-) Custos de seguro em território internacional

Valor faturado

Valor faturado

(-) Custos de transporte em Portugal

(-) Custos de transporte em território internacional

(-) Custos de seguro em Portugal

(-) Custos de seguro em território internacional

(-) Taxas alfandegárias

(-) Taxas alfandegárias
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V I . FAQ’S
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VI.1. PERGUNTAS FREQUENTES

1. Quem deve responder ao INTRASTAT?
São responsáveis pelo fornecimento da informação (RIE) ao INTRASTAT as pessoas singulares ou
coletivas, sujeitos passivos de IVA que ultrapassem os limiares estatísticos de assimilação por fluxo,
definidos anualmente pelo INE.
Os valores dos limiares estatísticos para o comércio Intra-UE em 2018 são os seguintes (expressos
em euros):

Limiares de Assimilação
(Continente/Açores)
CHEGADAS

EXPEDIÇÕES

350 000 €

250 000 €

Deste modo, os operadores Intra-UE sediados no Continente ou Açores, que nos últimos 12 meses
disponíveis (à data da seleção das empresas a incluir na amostra) realizaram Chegadas superiores
ou iguais a 350 000€ e/ou Expedições superiores ou iguais a 250 000€, terão obrigação de
prestar informação estatística em 2018.

Para os operadores sediados na Região Autónoma da Madeira:

Limiares de Assimilação (Madeira)
CHEGADAS

EXPEDIÇÕES

25 000 €

25 000 €

Deste modo, os operadores Intra-UE sediados na Região Autónoma da Madeira, que nos últimos 12
meses disponíveis (à data da seleção das empresas a incluir na amostra) realizaram Chegadas e/ou
Expedições superiores ou iguais a 25 000€, terão obrigação de prestar informação estatística em
2018.

2. Poderei transferir a responsabilidade do fornecimento da informação para terceiros?
O RIE pode transferir essa tarefa para um ou mais aderentes secundários, mas a responsabilidade
perante os dados fornecidos ao INE continua a ser do RIE.
Qualquer responsável pelo fornecimento da informação que não cumpra as obrigações que para ele
decorrem do Regulamento (CE) nº 638/2004, do Conselho (alterado pelo Regulamento (UE) nº
659/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio), está sujeito às sanções fixadas na
Lei 22/2008 de 13 de maio (relativa ao Sistema Estatístico Nacional).
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3. Como posso responder ao INTRASTAT?
A Declaração INTRASTAT deverá ser preenchida e enviada ao INE em:
 Suporte Informático;


Formulário eletrónico na Internet pelo serviço WebInq: webinq.ine.pt, com possibilidade
de upload de ficheiros CSV de acordo com as informações constantes do Anexo VIII e
Anexo IX.

 Papel

4. Posso enviar a Declaração INTRASTAT por Correio Eletrónico (email)?
Não. O envio eletrónico apenas é possível via WebInq.

5. Qual a periodicidade e prazo de envio da Declaração INTRASTAT?
O responsável pelo fornecimento da informação deve transmitir os dados relativos a cada mês do
ano civil e a cada fluxo, até ao dia 15 do mês seguinte.

6. O movimento de um bem é declarado no momento da sua receção/saída, ou no
momento em que é faturado?
O período de referência da recolha da informação é o mês do ano civil no qual ocorreu a
transação Intra-UE, isto é, no momento da receção/saída física do(s) bem(ns), independentemente
do momento de faturação.

7. Qual o código da NC8 para determinado bem?
Para classificar um bem de acordo com a Nomenclatura Combinada, devem ser respeitadas as
normas de preenchimento relativas à designação dos bens. A consulta da Nomenclatura está
disponível em Consultar Nomenclaturas, Download ou diretamente no formulário eletrónico de
preenchimento. Em caso de dificuldade de classificação, o utilizador poderá contactar o Centro de
Recolha a que pertence e que se encontra disponível para o apoio necessário (ver ponto III.1.1).

8. O que é a Massa Líquida de um bem?
Massa real do bem desprovido de todas as suas embalagens (peso líquido), que deverá ser expressa
em quilogramas, com três casas decimais (ver ponto III.1.9). O separador decimal pode ser o ponto
ou a vírgula. Nunca utilizar separador dos milhares.
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9. O que são as Unidades Suplementares?
Unidades de medida da quantidade (diferentes da unidade de medida da massa líquida
(quilogramas)), tais como metros, metros quadrados, metros cúbicos, unidades, etc. Devem ser
mencionadas em conformidade com as indicações que figuram na versão em vigor da Nomenclatura
Combinada, tendo em conta as sub posições em questão. (ver ponto III.1.10).

LISTA DAS UNIDADES SUPLEMENTARES
c/k
ce/el
100 p/st
ct/l
g
gi F/S
Kg 90% sdt
Kg H2 O 2
Kg K2 O
Kg KOH
Kg met.am.
Kg N
Kg NaOH
Kg/net eda
Kg P2 O 5
Kg U
1 000 kWh
l
l alc. 100%
1 000 l
m
m2
m3

Número de quilates (1 quilate métrico = 2x10 -4 Kg)
Número de elementos
100 unidades
Capacidade de carga útil em toneladas métricas
Grama
Grama isótopos cindíveis
Quilograma de matéria seca a 90%
Quilograma de peróxido de hidrogénio
Quilograma de óxido de potássio

(2)

Quilograma de hidróxido de potássio (potassa cáustica)
Quilograma de metilamina
Quilograma de azoto
Quilograma de hidróxido de sódio (soda cáustica)
Quilograma peso líquido escorrido
Quilograma de pentóxido de difósforo
Quilograma de urânio
1 000 klowatts-hora
Litro
Litro de álcool puro (100%)
1 000 litros
Metro
Metro quadrado
Metro cúbico

3

1 000 metros cúbicos
1 000 m
1 000 p/st 1 000 unidades
p/st
Número de unidades
pa
Número de pares
TJ
Terajoule (poder calorífico superior)
Sem unidade suplementar
* Designa novos números de código ou alterações de conteúdo

10. Posso indicar os Valores Monetários noutras moedas?
Não, a indicação dos valores monetários é obrigatoriamente efetuada em Euro.
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11. O que é o Valor Faturado?
O Valor Faturado corresponde ao valor total, excluindo o IVA, das faturas, ou dos documentos que
as substituam, relativas ao conjunto dos bens que são objeto da declaração (excluem-se assim as
taxas devidas em virtude da sua introdução no consumo, para os bens submetidos a esses impostos
– ex. tabaco, bebidas, etc.).
O Valor Faturado pode incluir despesas acessórias, se esses valores corresponderem a pagamentos
efetuados pelo comprador ao vendedor e se forem incorporados no valor que constitui a matéria
coletável a determinar para fins fiscais, mesmo que constem separadamente nas faturas.
As despesas acessórias podem ser despesas relacionadas com embalamento, transporte, seguro ou
comissões dos bens declarados.

12. O que é o Valor Estatístico?
O Valor Estatístico é estabelecido a partir do Valor Faturado, acrescido ou diminuído de uma parte
das despesas de transporte e de seguro, consoante o fluxo e as condições de entrega (ver III.1.12 e
Anexo XI).

13. Quem deve fornecer o Valor Estatístico?
Devem responder todas as empresas que ultrapassem o limiar do valor estatístico. Este limiar é
determinado anualmente sendo os RIE informados pelo INE, aquando do mailing anual que se
processa em janeiro de cada ano, relativamente à sua obrigatoriedade ou não.
Pode aceder a informação adicional e detalhada relativa às normas de preenchimento do Valor
Estatístico no Manual do Utilizador INTRASTAT (Anexo XI).
Os valores dos limiares do Valor Estatístico para o comércio Intra-UE em 2018 serão os seguintes
(expressos em euros):

Limiares do Valor Estatístico
CHEGADAS

EXPEDIÇOES

5 000 000 €

6 500 000 €

14. O que fazer num mês sem transações?
O RIE deve comunicar ao INE a ausência de transações, enviando uma declaração do tipo
“Ausência” (ver ponto IV.4.2)
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15. Os serviços prestados (ex. transporte, deslocação de técnicos, contratos de
assistência técnica) são objeto de declaração?

Não. O Sistema INTRASTAT aplica-se apenas aos bens em livre circulação no mercado interno da
União Europeia, e não à prestação de serviços.

16. Como proceder para declarar transações que envolvam países Extra-UE e/ou
mais que dois Estados-Membros?

Exemplos:
A. Comércio triangular entre dois Estados-Membros da UE

1. Os bens são entregues a partir de um País A (Intra-UE) diretamente a uma empresa B2 no País
B (Intra-UE), mas é a empresa B1 que está registada no IVA no País B e que celebrou o
contrato que deu origem à entrega dos bens e das faturas à empresa B2.
Neste caso, a empresa B1 declara a chegada, no INTRASTAT. O País A declara a
expedição.

2.

Os bens são entregues diretamente por uma empresa A1 no País A (Intra-UE) à
empresa B no País B (Intra-UE), mas a fatura é enviada pela empresa A1 para a
empresa A2 registada no IVA e que celebrou o contrato que deu origem à expedição
do País A. O movimento de A para B deve ser declarado no INTRASTAT.
Recomenda-se que seja a empresa A2 a declarar no INTRASTAT, uma vez que foi esta
que celebrou o contrato, mesmo não sendo responsável pelo transporte.
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Uma declaração INTRASTAT de Chegada tem de ser efetuada no País B.

3. Empresa A1 no País A vende bens à empresa B no País B (Intra-UE). Os bens são entregues a
partir da empresa A1 para outra empresa A2 no País A. No entanto, a fatura é enviada à
empresa B, registada em sede de IVA no País B.

Nenhuma declaração INTRASTAT deverá ser feita porque os bens não deixaram o País A.
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B. Comércio triangular com um parceiro num país terceiro

1. A empresa X está estabelecida num país Extra-UE. As empresas A e B estão estabelecidas em
dois países Intra-UE diferentes. A empresa B compra bens à empresa X. No entanto, a empresa
X compra esses bens à empresa A. Os bens serão entregues diretamente de A para B.
Dado que a empresa que vende / compra no país intermediário está estabelecida num país
Extra-UE (X), poderá ser necessária a nomeação de um representante fiscal (ou no País A ou B)
de acordo com as exigências dos países envolvidos.
O INTRASTAT de expedição deverá ser declarado pela empresa A e o de chegada pela
empresa B.

2. Se o país de destino final é um país Extra-UE e os produtos não entram no país B
(intermediário) deve ser feita uma declaração de exportação no país onde os bens foram
fisicamente apresentados às autoridades aduaneiras (país A).
Essas transações não devem ser declaradas no INTRASTAT mesmo que as faturas sejam
emitidas entre os operadores no país B e o exportador no país A.
Só a operação de exportação, com base na declaração aduaneira, deve ser tida em conta no
âmbito do Sistema Extrastat no país A.
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3. A empresa B do país B (Intra-UE) adquire bens à empresa X no país X (Extra-UE) e vende-os à
empresa A do país A (Intra-UE). A empresa X (Extra-UE) entrega os bens diretamente no país A
(Intra-UE).
Deste modo, uma declaração aduaneira de importação tem que ser feita no país A (Intra-UE),
onde os bens são introduzidos em livre prática e são fisicamente apresentados às autoridades
aduaneiras. Não deve haver nenhuma declaração INTRASTAT.

17. Como proceder para declarar as notas de crédito?

Se for emitida uma nota de crédito devida a uma devolução ou substituição, deverá ser
declarado no INTRASTAT com a respetiva natureza de transação (Anexo IV).
De notar que:
 Caso seja emitida uma nota de crédito relativa a um desconto, a uma redução do preço, ou por
defeito de bens que não foram devolvidos, ou correção de erros na fatura, as autoridades
estatísticas podem solicitar aos RIE’s o envio de uma correção aos dados declarados
previamente ao Sistema INTRASTAT.
 Se a devolução de bens já foi declarada no INTRASTAT, a nota de crédito correspondente não
pode ser declarada (de outro modo, a circulação dos bens seria declarada duas vezes)
 Se a devolução de bens não foi declarada no INTRASTAT, no caso de obrigatoriedade de
declaração desse fluxo por parte do RIE ou no caso dos valores em causa ultrapassarem o
limiar de assimilação estipulado para o fluxo, o RIE deverá declarar a chegada/expedição
correspondente à devolução de bens que esteve na origem da emissão da nota de crédito (com
a correspondente natureza da transação (Anexo IV).

o Exemplo: A empresa A adquiriu um bem a um Estado-Membro, tendo declarado no
INTRASTAT esta chegada com a natureza de transação 11 (compra/venda firme), no
entanto, posteriormente devolveu esse bem: caso o RIE tenha obrigatoriedade de
declaração do fluxo de expedição ou o valor da devolução ultrapasse o limiar de
assimilação das expedições, é necessário efetuar a Declaração INTRASTAT das
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Expedições dessa devolução indicando a natureza de transação 21 (Remessas
devolvidas de bens). O mesmo procedimento deve ser aplicado para o movimento contrário
dos bens.

18. Como proceder quando há necessidade de corrigir alguma variável na declaração?
Se houver necessidade de corrigir qualquer variável da declaração (exemplo: o valor, o código do
bem, a quantidade), ou anulação das transações, deve ser efetuada uma declaração de substituição.
As correções devem ser efetuadas da seguinte forma:

WebInq - Selecionar a opção “Entregas”, pesquisar o inquérito “INTRA-CH ou INTRA-EX” e
escolher a declaração do período (mês) que se pretende alterar, clicando no ícone “Corrigir
entrega”. São recuperadas automaticamente as linhas anteriormente preenchidas, sendo possível
proceder-se às alterações necessárias: editar, adicionar ou anular as linhas pretendidas e clicar
novamente em “responder” (ver ponto IV.6).

19. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação aos resíduos?
Os resíduos (incluindo material a recuperar) pertencem à categoria de bens ou movimentos das
regras normais. São, no âmbito do Comércio internacional, registados como transações de bens que
transpõem a fronteira, daí o desperdício não ser mencionado na lista de exclusões.
O comércio transfronteiriço de resíduos pode ser diferenciado em venda/compra de operações de
resíduos contendo materiais de grande valor a recuperar (valiosos), processamento de resíduos de
valor, e eliminação de resíduos:


Compra/venda de resíduos de grande valor. É uma transação comercial entre duas
entidades sendo considerado como uma transação de compra/venda para efeitos fiscais. No
INTRASTAT deverá ser declarado como uma compra normal (NT 11). Exemplo: Compra /

venda de sucata de ferro (NC 7204 10 00).


Tratamento de resíduos valiosos. Neste caso, o proprietário do resíduo valioso solicita a
outrem para extrair os materiais valiosos a partir de resíduos e para posteriormente devolver
esses materiais recuperados. No INTRASTAT deverá ser declarado como transformação (NT
41/51). Exemplo: o processamento de catalisadores defeituosos (NC 8421 39 35).



Eliminação de resíduos. Uma empresa exporta resíduos para eliminação contra o
pagamento, ou seja, a empresa paga o serviço de eliminação dos resíduos exportados. Neste
caso, não faz diferença se o resíduo contém materiais que podem ser potencialmente
recuperados. No INTRASTAT deverá ser declarado com NT 99, com o peso real e uma unidade
de valor. Exemplo: Eliminação de resíduos químicos líquidos (CN 3825 69 00).
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Sempre que exista um código NC apropriado para resíduos e desperdícios devem ser registados e
classificados na posição adequada para o produto (por exemplo, NC 7602 00 – Resíduos e sucata

de alumínio, NC 5103 30 00 - Resíduos de pelos, NC 3825 10 – Resíduos municipais, etc). No
entanto, se não há códigos NC específicos atribuídos a determinados resíduos, devem ser utilizadas
as regras gerais para a interpretação da NC.
Se os resíduos não têm valor de mercado a sua transferência é vista apenas como um serviço, e o
exportador paga para a posterior eliminação de resíduos (o valor dos resíduos pode ser negativo).
Nestas situações, por razões práticas, o valor negativo será ajustado para 1€.
Se uma empresa reporta INTRASTAT por causa do comércio de outros bens (tendo atingido
portanto o limiar de assimilação definido), então, caso proceda também à transferência (INTRA-UE)
de resíduos, mesmo sem valor atribuído (com valor 0 – nulo), deverá declarar essas transações ao
sistema INTRASTAT com valor de 1€.
20. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação ao software?
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21. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação aos envios
escalonados?
1. Entendem-se por «envios escalonados» a entrega de componentes de um bem completo,
não montado ou desmontado, expedidos em vários períodos de referência, para responder a
exigências comerciais ou de transporte.
2. O período de referência para as chegadas ou expedições de envios escalonados pode ser
ajustado para que os dados sejam comunicados uma única vez, no mês de chegada ou de
expedição do último envio.
22. Como proceder ao registo da informação no INTRASTAT de bens desalfandegados
em Portugal cujo destino final é outro Estado Membro?

Quasi-transit ocorre quando os bens entram/saem do território nacional e são declarados como
importações/exportações para efeitos alfandegários sem que ocorra uma transferência de
propriedade para uma empresa nacional. Pelo que, abrange as importações/chegadas no território
nacional de bens que são expedidos/exportados sem mudança de propriedade para um residente
nacional.
As operações por processamento (NT 4* e 5*), onde a mudança de propriedade não ocorre, não
são consideradas como quasi-transit.

O quasi-transit afeta principalmente as importações para o espaço aduaneiro da UE. A
legislação aduaneira prevê a possibilidade de colocar os bens em livre prática (através de um
representante legal) em qualquer estância aduaneira da UE independentemente de os bens serem
depois transportados para outro Estado-Membro ou não.

Quasi-importações – Bens desalfandegados em Portugal provenientes de países Extra-UE
(importação), mas cujo destino final é outro Estado-Membro (por exemplo Espanha).
O desalfandegamento aduaneiro com destino especial, ocorre primeiro num Estado-Membro
localizado na fronteira externa da UE, ou seja do Território Aduaneiro da Comunidade (TAC). Este
tipo de transações ocorre habitualmente em países com portos de grande dimensão, tal como os
Países Baixos, pelo que também é designado como Efeito de Roterdão.
Para desalfandegar os bens, o proprietário (importador), não necessita estar estabelecido no
Estado-Membro em que a declaração aduaneira é apresentada. É suficiente estar registado no IVA
nesse Estado-Membro ou nomear um representante fiscal, que será encarregado de
desalfandegar os bens na alfândega e cumprir as obrigações em matéria de IVA
(Circular nº102/2010 Serie II (ANEXO I e II) – DSIVA).
A entidade responsável pelos procedimentos aduaneiros e direitos de importação, não se torna
proprietária dos bens. Pode ser um representante fiscal local ou um despachante alfandegário que
presta serviços a não residentes.
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A circulação de bens entre um país Extra-UE e um Estado-Membro de destino final (ES), passando
em quasi-transit em Portugal, será dividida em dois fluxos:


Primeiro é reportado no comércio Extra-UE (a importação de bens fora da UE é declarada
através de uma DAU, em Portugal).



O posterior envio dos bens deve ser reportado na declaração Intrastat como
uma expedição de Portugal (PT) para o Estado-Membro de destino final (ES).

23. Como proceder para declarar a informação relativa ao valor do trabalho por
encomenda realizado em Portugal?
Valor faturado:
1. Para as chegadas de bens com vista a um trabalho por encomenda (código da natureza da
transação 41/42) o valor faturado deve ser o valor de mercado estimado dos bens destinados a
transformação;
2. Para os bens expedidos na sequência de um trabalho por encomenda (código da natureza da
transação 51/52) o valor faturado deve incluir:


O valor original dos bens que chegaram para transformação;



O preço do material e peças adicionadas em Portugal;



O custo de transformação.

Valor estatístico (para as empresas que têm a obrigatoriedade de preencher esta variável):
1. Para as chegadas de bens com vista a um trabalho por encomenda (código da natureza da
transação 41/42) o valor estatístico é o valor de mercado estimado dos bens para
transformação (valor faturado), acrescidos os custos de transporte e de seguros realizados fora
do território nacional (até à fronteira de Portugal);
2. Para os bens expedidos na sequência de um trabalho por encomenda (código da natureza da
transação 51/52) o valor estatístico é o valor total dos bens na fronteira nacional, que deve
incluir:


O valor faturado;



Os custos de transporte e de seguros realizados no território nacional.
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24. Qual é a diferença entre ouro monetário e ouro não monetário?

1. Ouro monetário - é ouro detido por Autoridades Monetárias (ou por instituições sob o seu
controlo) com o intuito de ativo de reserva, sendo imprescindível que este possua um grau
mínimo de pureza de 99,5%. Em Portugal a única instituição que detém ouro monetário é o
Banco de Portugal.

2. Ouro não monetário – é todo aquele que não é detido como ativo de reserva, podendo ser
detido ou não por Autoridades Monetárias.

25. Que tipo de ouro é declarado no INTRASTAT?
Só o ouro não monetário é declarado no INTRASTAT.

26. Podem classificar-se todas as peças de ouro, no ouro não monetário?
Não. Joias, relógios e outros bens de ouro não devem ser classificados no ouro não monetário, mas
sob o código do respetivo bem. Apenas moedas, lingotes, barras, pó, etc. com uma pureza de pelo
menos 99,5% devem ser classificados no ouro não monetário.
Exemplo:
Uma instituição bancária compra barras de ouro para fins de investimento em nome do seu cliente
ou para as suas próprias necessidades. Esta operação deve ser considerada como ouro não
monetário e declarada no INTRASTAT.

27. Abatimentos e descontos. Como proceder?
Quando os abatimentos e os descontos são conhecidos no momento da declaração INTRASTAT,
podendo ser relacionado a cada bem a declarar, devem ser levados em conta aquando da definição
do valor. Contudo os abatimentos e os descontos concedidos num momento posterior (por exemplo
não previsíveis no momento da transação, como montante total concedido para todas as transações
anteriores) e posteriores alterações ao contrato subjacente, não requerem ajuste no valor
previamente declarado ao INTRASTAT.
28. No caso de aquisição de smartboxes, como proceder em relação ao seu registo no
INTRASTAT?
As Smartboxes funcionam como cheques pré-pagos por exemplo, para culinária, bem-estar,

desporto, fuga / viagens, serviços de entretenimento e devem ser consideradas como meio de
pagamento.
Se são entregues a partir do país A para os clientes/consumidores dos serviços no país B, são
considerados bens "em circulação" e, consequentemente, as Smartboxes não deverão ser incluídas
no INTRASTAT.
Se as Smartboxes são expedidas do país A após a sua produção (por exemplo, após a impressão do
comprovante e guia, a sua conclusão em smartbox), devem ser incluídos no INTRASTAT com o
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código NC 4911 99 00 cobrindo bilhetes de viagem, bilhetes de cinema, bem como outros ingressos
e selos de descontos de venda a retalho.
29. No caso de reparações, como proceder?
Os bens que são enviados para/de reparação bem como a reposição de peças associadas à
reparação estão excluídos de registo no Intrastat. No entanto, o INE tem um inquérito próprio
IREP- INQUÉRITO AOS TRABALHOS DE REPARAÇÃO que recolhe o valor da reparação de
bens.

Reparação (manutenção):
• simples substituição de parte de um item;
• carregamento de baterias;
• reparação de danos a bens efetuados durante o transporte;
• re-pintura, quando a pintura está velha ou com defeito.
As reparações distinguem-se dos serviços, que não estão no âmbito do INTRASTAT
nem do IREP, nomeadamente:

Serviços:
• atividades técnicas de manutenção de aeronaves, que são realizadas devido a exigências legais
(por exemplo, controles, substituições periódicas obrigatórias);
• testes, ajustamento, regulação ou certificação de produtos (por exemplo, aviões, máquinas,
aparelhos, veículos);
• passar roupa, lavar roupa, limpeza, operações de secagem;
• Operações de embalagem e rotulagem;
• amolação, moagem simples ou corte;
• montagem / reconstrução de bens após o transporte;
• simples classificação, peneiração, pesagem, divisão e filtragem de bens.
Peças de substituição associadas são bens que são integrados num determinado bem como
parte da reparação (por exemplo, novos freios de um carro) no Estado-Membro onde a reparação é
efetuada. Estas peças / bens são excluídos do INTRASTAT. Tratamento igual é o caso se uma
fatura for emitida separadamente para as parte (s).
No entanto, os bens que circulam de forma a ser utilizados como peças de substituição devem ser
declarados.

EXEMPLO:
Uma empresa portuguesa envia um PC avariado para reparação a uma empresa croata. A empresa
croata substitui o disco rígido e envia o PC reparado de volta, conjuntamente com o disco
defeituoso. Nem a chegada do PC a partir de Portugal nem o envio do PC para Portugal será
incluído no INTRASTAT da Croácia.
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Além disso, nem o envio do novo disco rígido para Portugal [associado às peças de substituição],
nem o envio do disco rígido defeituoso [substituição de peças defeituosas] para Portugal será
incluído no INTRASTAT.
No entanto, o valor pago pela reparação deverá ser declarado no IREP (incluindo as peças
de substituição associadas à reparação).
A empresa reparadora croata compra peças e discos rígidos na Hungria, esta transação da Hungria
será incluída no INTRASTAT da Croácia. Se, eventualmente, algum destes bens se encontrar
defeituoso a empresa croata devolve-os para a Hungria. Esta expedição será incluída no
INTRASTAT da Croácia.

30. No caso de compras/vendas a particulares, como proceder?
As compras de bens efetuadas por empresas registadas para efeitos de IVA em Portugal a
particulares residentes noutro Estado-Membro ou as vendas de bens efetuadas por
empresas registadas para efeitos de IVA em Portugal a particulares de outro Estado-Membro
têm de ser declaradas no INTRASTAT.
31. No caso de operações de vendas à distância, como proceder?
Sempre que o limiar INTRASTAT é ultrapassado, o fornecedor de bens deve declarar essas
transações. Não existem regras específicas no INTRASTAT para a comunicação das transações de
vendas à distância no que diz respeito ao conteúdo, avaliação ou timing. São aplicadas as regras
padrão.
32. No caso de transações com “entidades não residentes”, como proceder?
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No caso de transações com “entidades não residentes” isto é, cuja sede ou direção efetiva
esteja situada fora do território nacional, existem duas possibilidades: utilizar o código
natureza transação 1* ou 9*. A decisão deve basear-se na análise da mudança de propriedade em
termos do país e tendo em conta todo o período em que os bens ficam no Estado-Membro.
Para os bens declarados no IVA como transações Intra-UE entre duas empresas com registo fiscal
distinto mas que pertencem à mesma entidade empresarial, a decisão da natureza de transação é
definida com base na transação posterior ao movimento transfronteiriço sem mudança de
propriedade:



Se os bens forem posteriormente vendidos a uma “entidade residente” no Estado-membro
de chegada, o código da natureza de transação deve ser 19.



Se os bens regressarem ao Estado-Membro de expedição sem mudança de propriedade (a
razão para o movimento é apenas referido por questões logísticas) ou se a empresa
registada para efeitos de IVA no Estado-Membro de aquisição vender os bens para outra
entidade não residente e os bens saírem do Estado-Membro, o código da natureza de
transação deve ser o 99.

Podem existir transações em cadeia entre não residentes e residentes até à saída ou permanência
final no Estado-Membro de aquisição. Como regra de ouro, na decisão sobre usar a natureza de
transação 19 ou 99 deve basear-se em haver ou não uma empresa residente em alguma das
transações efetuadas.

EXEMPLO
A empresa X sediada no Estado-Membro A, opera um centro de distribuição regional no EstadoMembro B. A empresa X movimenta bens com um valor contabilístico de 100€ para o EstadoMembro B para venda futura que se destina à empresa Y do Estado-Membro B ou à empresa Z do
Estado-Membro C (os bens não voltam ao Estado-Membro A).
Embora não haja nenhuma mudança de propriedade no movimento transfronteiriço, de acordo com
as regras do IVA da UE a empresa X tem de se inscrever para efeitos de IVA no Estado-Membro B e
declarar no Intrastat os bens no valor de 100€ como uma venda no Estado-Membro A (NT=19 ou
NT=12 se o contrato entre o vendedor e o centro de distribuição for à consignação/ venda com
comissão) e como aquisição no Estado-Membro B (NT=19 ou NT=99 se for uma transação em
cadeia entre empresas não residentes), no momento que transpõe a fronteira.
A empresa X vai vender metade dos bens à empresa Y (empresa residente) por 60€ e a outra
metade à empresa Z (empresa não residente) por 60€.
A transação entre X e Y não será declarada no Intrastat, pois trata-se de uma
venda/compra interna com IVA faturado.
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A venda para a empresa Z tem de ser declarada no Intrastat como venda no Estado-Membro B e
natureza de transação 99 (porque se refere a uma transação em cadeia entre empresas não
residentes, dado que a empresa X está registada no Estado-Membro B apenas para efeitos de IVA) e
como aquisição no Estado-Membro C (NT=11).
Se o acordo contratual entre o vendedor e o seu centro de distribuição se basear num acordo de
remessa / venda, deve ser utilizado o código natureza de transação 12.

33. No caso do gás natural gasoso, como converter KWh para TJ e Kg?
As empresas que transacionem Gás Natural estão obrigadas a declarar as quantidades (massa
líquida e unidade suplementar). Devido às dificuldades de preenchimento destas, sugere-se a
utilização da seguinte fórmula de conversão (exemplo para 1 837 270 KWh):



Preenchimento da unidade suplementar; Conversão de KWh para TeraJoule (TJ):
KWh * (0,0036/1000) = 1 837 270 * (0,0000036) = 6,61 = 7 TJ



Preenchimento da massa líquida; Conversão de TJ para Kg:
((TJ*10 032)/4,186)*10 = ((7*10 032)/ 4,186)*10 = 167 759,197 Kg
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V I I . ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
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1. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação a embarcações
e/ou aeronaves (movimentos específicos de alguns bens) ?
O comércio Intra-UE e Extra-UE de embarcações e aeronaves não reflete o movimento físico
transfronteiriço desses bens - regra padrão para o registo de bens no comércio internacional - mas
sim a mudança de propriedade económica, sendo considerados como bens e movimentos

específicos.
Entende-se por:


«Embarcações» as embarcações que se considera ligadas à navegação marítima de acordo
com a NC, capítulo 89, bem como os rebocadores, navios de guerra e estruturas flutuantes;



«Aeronaves» os aviões referidos nos códigos NC 8802 30 e 8802 40;



Propriedade económica: O proprietário económico de uma embarcação/aeronave é o sujeito
passivo (no comércio Intra-UE) ou a pessoa singular ou coletiva (no comércio Extra-UE), que
afirma ter os benefícios associados ao uso de uma embarcação/aeronave na atividade
económica e portanto, a pessoa que aceita também os riscos associados.

O proprietário económico pode ser o mesmo que o proprietário legal, mas também pode ser
diferente. De acordo com alguns arranjos legais, os riscos e os benefícios são divididos entre as
diferentes partes. Portanto, recomenda-se que as substâncias da transação devem ser consideradas
a fim de reconhecer o proprietário económico das embarcações e aeronaves.

EXEMPLOS:
1. Propriedade jurídica e económica transferida para outra entidade
A empresa X - residente no país A vende um navio / aeronave à empresa Y - residente no país B.
A empresa Y torna-se o proprietário legal e também o proprietário económico da
embarcação/aeronave.
Uma declaração de expedição é elaborada do país A para o país B; no país B é registada a
transferência da propriedade económica; é efetuada uma declaração de chegada no país B.
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2. Apenas a propriedade legal é transferida para outra entidade
A empresa X - residente no país A transfere a propriedade legal de uma embarcação/aeronave à
empresa Y - residente no país B. A empresa X continua a ser o proprietário económico. A empresa Y
torna-se apenas o proprietário legal do navio / aeronave.
Nenhuma transação é registada no INTRASTAT porque a propriedade económica não muda.

3. A propriedade legal e económica é transferida para diferentes entidades



Empresa X - residente no país A vende um navio / aeronave à empresa Y - residente no país B. A
empresa Y torna-se apenas o proprietário legal do navio / avião, com a empresa Z, estabelecida
no país C – empresa mãe de Y, a tornar-se o proprietário económico do mesmo navio / avião.



Deste modo será registada uma expedição do país A para o país C / chegada no país C do país A
no INTRASTAT.

2. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação às provisões de

bordo e de paiol?
Entende-se por:


«Provisões de bordo e de paiol» a entrega de produtos destinados tanto à tripulação como
aos passageiros e necessários ao funcionamento dos motores, máquinas e outros aparelhos das
embarcações ou aeronaves;



Considera-se que as embarcações e aeronaves pertencem ao Estado-Membro onde estiver
estabelecido o sujeito passivo que exerce a propriedade económica da embarcação ou
aeronave, conforme definida no artº 17 nº 1 alínea c), do Regulamento (CE) nº 1982/2004, da
Comissão, de 18 de novembro.
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As estatísticas das trocas de bens entre Estados-Membros abrangem apenas as expedições de
bens entregues no território do Estado-Membro declarante a embarcações e aeronaves
pertencentes a outro Estado-Membro. As expedições abrangem todos os bens definidos no nº
2, alíneas a) e b), do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 638/2004.
Os Estados-Membros devem utilizar a seguinte codificação para os bens entregues a embarcações e
aeronaves:

 9930 24 00: mercadorias (bens) dos capítulos 1 a 24 da NC
 9930 27 00: mercadorias (bens) do capítulo 27 da NC,
 9930 99 00: mercadorias (bens) classificadas noutro lado.
Os dados relativos à massa líquida devem ser transmitidos no que se refere aos bens pertencentes
ao capítulo 27, sendo de transmissão facultativa nos restantes casos.
Pode ainda utilizar-se o código simplificado de país parceiro «QR – Abastecimentos e Provisões
de bordo no âmbito das trocas comerciais Intra-UE» no caso de se desconhecer a
nacionalidade do sujeito passivo que exerce a propriedade económica.
3. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação a bens

destinados a instalações de alto mar ou delas provenientes?
1. Entende-se por:


“Instalações de alto mar”, os equipamentos e dispositivos instalados e fixos no alto mar fora do
território estatístico de qualquer Estado-Membro;



“Bens destinados a instalações de alto mar”, a entrega de produtos destinados à tripulação e
necessários ao funcionamento dos motores, máquinas e outros aparelhos das instalações de alto
mar;



“Bens obtidos ou produzidos em instalações de alto mar”, os produtos extraídos do solo ou
do subsolo marinho, ou fabricados pela instalação de alto mar.

2. As estatísticas de trocas de bens entre os Estados-Membros registam:
a) Uma chegada, nos casos em que os bens são entregues por:
i) Outro Estado-Membro a uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que o
Estado-Membro declarante exerça, para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse
solo ou subsolo marinho;
ii) Uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que outro Estado-Membro exerça,
para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo marinho ao
Estado-Membro declarante;
iii) Uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que outro Estado-Membro exerça,
para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo marinho a uma
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instalação de alto mar numa área em que o Estado-Membro destinatário exerça, para efeitos
de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo marinho;
b) Uma expedição, nos casos em que os bens são entregues a:
i) Outro Estado-Membro a partir de uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que
o Estado- -Membro declarante exerça, para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre
esse solo ou subsolo marinho;
ii) Uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que outro Estado-Membro exerça,
para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo marinho a partir
do Estado-Membro declarante;
iii) Uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que outro Estado-Membro exerça,
para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo marinho a partir
de uma instalação de alto mar estabelecida numa área em que o Estado-Membro de
expedição exerça, para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo
marinho.
Os Estados-Membros devem utilizar a seguinte codificação para os bens destinados a instalações de
alto mar:


9931 24 00: bens dos capítulos 1 a 24 da NC,



9931 27 00: bens do capítulo 27 da NC,



9931 99 00: bens classificados noutros códigos.

Para essas entregas, exceto se os bens pertencerem ao capítulo 27 da NC, a transmissão da
informação relativa às quantidades (massa líquida) é facultativa, devendo utilizar-se o código
simplificado de Estado-Membro parceiro “QV – Países e Territórios não especificados no âmbito das
trocas comerciais Intra-UE”.
4. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação aos produtos do
mar?
1. Entende-se por:
a) «Produtos do mar», os produtos da pesca, minerais, produtos de recuperação e todos os
outros produtos que ainda não tenham sido desembarcados por navios de mar;
b)

Considera-se

que

uma

embarcação pertence ao Estado-Membro onde estiver

estabelecido o sujeito passivo que exerce a propriedade económica da embarcação - o
direito de um sujeito passivo exigir os benefícios associados à utilização de uma embarcação, no
âmbito de uma atividade económica, por força da aceitação dos riscos associados.
2. As estatísticas das trocas de bens relativas aos produtos do mar entre Estados-Membros incluem
as seguintes chegadas e expedições:
a) Consideram-se como chegadas, o desembarque de produtos do mar nos portos do EstadoMembro declarante, ou os produtos do mar que tenham sido adquiridos diretamente por
embarcações registadas no Estado-Membro declarante a embarcações pertencentes a outro
Estado-Membro;
b) Consideram-se como expedições, o desembarque de produtos do mar nos portos de outro
Estado-Membro por uma embarcação pertencente ao Estado-Membro declarante ou a
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aquisição desses produtos por embarcações pertencentes a outro Estado-Membro diretamente
junto de embarcações pertencentes ao Estado-Membro declarante.
3. O Estado-Membro parceiro é, nas Chegadas, o Estado-Membro onde estiver estabelecido o sujeito
passivo que exerce a propriedade económica da embarcação que efetua a captura e, nas
Expedições, o Estado-Membro onde se desembarcam os produtos do mar ou onde estiver
estabelecido o sujeito passivo que exerce a propriedade económica da embarcação que adquire
esses produtos.

Como uma embarcação com bandeira portuguesa deve declarar a captura de produtos do mar nas
Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (ver esquema)
LOCAL DE CAPTURA DOS
PRODUTOS DO MAR/
EMBARCAÇÃO COM
BANDEIRA DE PORTUGAL

… FEZ UM TRANSBORDO EM ALTO MAR
PARA UMA EMBARCAÇÃO COM BANDEIRA…

... DESEMBARCOU NUM PORTO …

… PORTUGUÊS:

… de outro Estadomembro (I):

… de um país
Extra-UE (E):

… PORTUGUESA:

… de outro … de um
Estadopaís Extramembro (I): UE (E):

OS PRODUTOS DO MAR FORAM CAPTURADOS NO MAR …

… em águas
… de
PORTUGAL:

Não deve ser declarado,
porque é comércio interno.

… de outro
Estado-membro
(I):

Declarar no INTRASTAT como
uma chegada do Estadomembro (I).

… de um país
Extra-UE (E):

… fora de áreas
territoriais:

Declarar no
Declarar nas
INTRASTAT como Alfândegas como
uma expedição para uma exportação
o Estado-membro para o país Extra(I).
UE (E).

Neste caso a embarcação que adquiriu os
produtos em alto mar (e que será
responsável pelo seu desembarque num
porto) é que será responsável por declarar
esta transação de acordo com o porto onde
Não aplicável em PORTUGAL. Esta
Declarar nas Alfândegas como
vai desembarcar (ver ... DESEMBARCOU
transação será considerada nas
uma importação do país ExtraNUM PORTO …)
Estatísticas do Comércio Internacional de
UE (E).
Bens de outro país que não PORTUGAL.
Declarar no INTRASTAT como
uma chegada do Estadomembro (I) ou nas Alfândegas
como uma importação do país
Extra-UE (E) (ver nota 1)

Nota 1: Se provado junto das Alfândegas que os produtos do mar têm estatuto comunitário (mediante a apresentação do documento T2M), estes devem ser
declarados no INTRASTAT como uma chegada do Estado-membro (I). Caso contrário devem ser declarados nas Alfândegas como uma importação do país Extra-UE (E).

5. Como proceder ao registo da informação, no INTRASTAT, em relação aos conjuntos
industriais?
1. Entende-se por:
a) «Conjunto industrial» uma combinação de máquinas, de aparelhos, de mecanismos, de
equipamentos, de instrumentos e de materiais, que, reunidos, formam estabelecimentos fixos,
de grandes dimensões, tendo por objetivo a produção de bens ou o fornecimento de serviços;
b) «Componente» uma entrega destinada a um conjunto industrial constituída por bens
pertencendo todos ao mesmo capítulo da NC.
2. As estatísticas das trocas comerciais entre Estados-Membros podem abranger apenas expedições
e chegadas de componentes utilizadas para a construção de conjuntos industriais ou para a
reutilização de conjuntos industriais.
3. Os Estados-Membros que apliquem o referido no ponto anterior podem recorrer às disposições
especiais que se seguem, se o valor estatístico global de determinado conjunto industrial for
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superior a três milhões de euros, exceto se se tratar de conjuntos industriais destinados a
reutilização:
a) A codificação dos bens é a seguinte:


Os quatro primeiros algarismos são 9880,



O quinto e o sexto algarismos correspondem ao capítulo NC a que pertencem os bens da
componente,



O sétimo e o oitavo algarismos são 0;

b) A declaração das quantidades (massa líquida) é facultativa.

Contudo, o registo destes bens carece de prévia apreciação pelo INE devendo para o efeito ser
solicitado para o mail Intrastat@ine.pt, contendo toda a informação necessária para a devida
autorização.

6. O que são operações assimiladas – aquisições Intra-UE de bens a título oneroso?
São as seguintes operações:


Afetação por um sujeito passivo no território nacional, de um bem expedido por si ou por sua
conta a partir de outro Estado-Membro no qual o bem tenha sido produzido, extraído,
transformado, adquirido ou importado pelo sujeito passivo, no âmbito da sua atividade.



Aquisição de bens expedidos a partir de um país terceiro e importado noutro Estado-Membro,
quando ambas as operações forem efetuadas por uma pessoa coletiva.

7. Os downloads de informação são considerados como um serviço?
Sim, não devendo ser declarados no INTRASTAT.
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Instrução nº 27/2012, de 17 de setembro do Banco de Portugal,
alterada pelas Instruções nº 56/2012, de 28 de dezembro,
e 3/2013, de 27 de fevereiro

INSTRUÇÃO N.º 27/2012 - (BO N.º 9, 17.09.2012)
Temas

ESTATÍSTICAS
Estatísticas das Operações com o Exterior

ASSUNTO: Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior

No uso das competências atribuídas pelos seguintes diplomas:

a) Lei Orgânica do Banco de Portugal, Lei nº 5/98, de 31 de janeiro, designadamente o seu Art.º 13.º:

“1 - Compete ao Banco a recolha e elaboração das estatísticas monetárias, financeiras, cambiais e da balança
de pagamentos, designadamente no âmbito da sua colaboração com o [Banco Central Europeu] BCE.
2 - O Banco pode exigir a qualquer entidade, pública ou privada, que lhe sejam fornecidas diretamente as
informações necessárias para cumprimento do estabelecido no número anterior ou por motivos relacionados
com as suas atribuições.”

b) Lei do Sistema Estatístico Nacional, Lei nº 22/2008, de 13 de maio, que reconhece no seu Art.º 3.º a qualidade
de autoridade estatística ao Banco de Portugal, conferindo-lhe no Art.º 4.º o poder de exigir informação que se
revista de importância estatística.
c) Decreto-Lei nº 295/2003, de 21 de novembro, que regulamenta o regime jurídico das operações económicas e
financeiras com o exterior e das operações cambiais, nomeadamente a sua Secção VI, Art.º 22.º e 23.º, onde é
consagrado o dever de informação, designadamente de natureza estatística, ao Banco de Portugal, assim como o
seu poder geral de regulamentação e fiscalização neste domínio.
d) Regulamento (CE) nº 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, relativo à compilação de informação
estatística pelo BCE, do qual resulta a competência do Banco de Portugal, no âmbito da sua participação no
Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), para proceder à recolha e elaboração das estatísticas da balança de
pagamentos e da posição de investimento internacional.
e) Regulamento (CE) nº 184/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de janeiro de 2005, relativo às
estatísticas comunitárias sobre a balança de pagamentos, o comércio internacional de serviços e o investimento
direto.

O Banco de Portugal, através da presente Instrução, determina que:

1.

Objeto

1.1. Esta Instrução destina-se a regulamentar a comunicação de informação estatística ao Banco de Portugal,
tendo por objetivo principal a compilação de estatísticas de operações e posições com o exterior, registadas
na balança de pagamentos e na posição de investimento internacional de Portugal.

1.2. Com a disponibilização destas estatísticas, o Banco de Portugal visa, simultaneamente, satisfazer as
responsabilidades de reporte estatístico assumidas junto dos organismos internacionais, nomeadamente do

Banco Central Europeu (BCE), do Serviço da Estatística das Comunidades Europeias (Eurostat) e do Fundo
Monetário Internacional (FMI), bem como as necessidades de diversos outros utilizadores nacionais e
internacionais que a elas recorrem com objetivos de definição de política económica, de acompanhamento
da economia Portuguesa, ou de compilação de Contas Nacionais, Financeiras e Não Financeiras, para o
sector do “Resto do Mundo”.

2.

Entidades abrangidas

2.1. Encontram-se abrangidas pela presente Instrução todas as pessoas singulares e coletivas residentes em
Portugal, ou que nele exerçam a sua atividade, que efetuem operações económicas ou financeiras com o
exterior ou que realizem operações cambiais, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 295/2003, de
21 de novembro.

2.2. Para efeitos da presente Instrução, as entidades reportantes abrangidas pela Instrução do Banco de Portugal
nº 12/2010 relativa a estatísticas de balanço e de taxas de juro das instituições financeiras monetárias são
designadas por “bancos”.

3.

Informação a reportar

3.1. A informação a reportar ao Banco de Portugal no âmbito desta Instrução encontra-se estruturada da seguinte
forma:

a) COPE - Comunicação de Operações e Posições com o Exterior
Informação detalhada sobre:
a1) Operações económicas e financeiras com o exterior, entendidas como transações efetuadas entre
residentes em Portugal e não residentes, que envolvam uma troca de valor ou uma transferência.
a2) Posições em final de período relativas a disponibilidades e responsabilidades face ao exterior.

Esta comunicação deve incluir informação relativa à classificação estatística da operação e da posição,
bem como a caracterização de outros aspetos relevantes (como a identificação de outras entidades
envolvidas, o montante, a divisa, a conta associada, e, quando aplicável, a data de vencimento).

b) COL - Comunicação de Operações de Liquidação
Informação sobre as liquidações associadas a:
b1) Operações com o exterior efetuadas por conta de clientes residentes em Portugal.
b2) Operações efetuadas por conta de clientes não residentes em Portugal.

Esta comunicação deve incluir informação relativa à identificação do cliente, bem como a
caracterização da operação, designadamente, montante, sentido do fluxo financeiro, divisa e país de
liquidação.

3.2. As características da informação mencionada no ponto anterior, designadamente a descrição do conteúdo e
tabelas de desagregação da informação de acordo com os diversos critérios relevantes, encontram-se
especificadas no Manual de Procedimentos a que se faz referência no ponto 8.1. da presente Instrução.

3.3. As entidades referidas no ponto 2.2. estão isentas de reportar as posições em final de período referidas na
alínea a2) do ponto 3.1.

3.4. A informação referida na alínea b) do ponto 3.1. deverá ser reportada por todas as entidades residentes em
Portugal que liquidem operações por conta de clientes.

3.5. Para a compilação das estatísticas da balança de pagamentos e da posição de investimento internacional
concorre também a informação recolhida através da realização de inquéritos regulares junto das entidades
abrangidas pela presente Instrução.

4.

Frequência e prazos para receção da informação

4.1. A informação referida no ponto 3.1. tem uma periodicidade de reporte mensal.

4.2. Os prazos máximos para a receção no Banco de Portugal da informação mencionada no ponto precedente
são indicados no quadro seguinte e dizem respeito ao número de dias úteis após o final do mês de referência:

Prazo máximo para a receção
da informação

Informação a reportar

Entidades reportantes

COL

Entidades que liquidem operações por
conta de clientes (c.f. ponto 3.4)

5

Bancos (c.f. ponto 2.2)

10

Entidades que efetuem operações com
o exterior, ou operações cambiais (c.f.
ponto 2.1), à exceção de bancos

15

COPE

4.3. Para efeitos desta Instrução são considerados “dias úteis” todos os dias de calendário à exceção de Sábados,
Domingos, feriados nacionais obrigatórios, Entrudo e 24 de Dezembro.

5.

Forma de envio da informação estatística

5.1. O reporte da informação referida no ponto 3.1. terá de ser efetuado por transmissão eletrónica, através do
sistema BPnet do Banco de Portugal (regulamentado pela Instrução nº 30/2002, de 15 de outubro, e que se
destina, fundamentalmente, às entidades pertencentes ao sistema financeiro) ou da Área de Empresa no sítio
do Banco de Portugal na internet, de acordo com as regras e especificações técnicas constantes do Manual
de Procedimentos.

5.2. Em casos excecionais, em que o procedimento a observar na transmissão dos dados estatísticos mencionado
no ponto precedente não seja viável, os ficheiros de reporte poderão ser enviados através de meios
eletrónicos alternativos a acordar com o Banco de Portugal.

6.

Nomeação de interlocutores qualificados

6.1. Todas as entidades reportantes deverão nomear interlocutores (no mínimo um efetivo e um suplente)
habilitados a responder a eventuais questões sobre a informação reportada que o Banco de Portugal entenda
colocar-lhes, os quais serão designados por “Correspondentes para as Estatísticas de Operações e Posições
com o Exterior”. Para o efeito deverão utilizar o formulário constante nos canais mencionados no ponto 5.1.

6.2. De forma a garantir uma resposta pronta às questões colocadas pelo Banco de Portugal, a entidade
reportante deve assegurar a disponibilidade permanente de, pelo menos, um dos interlocutores designados,
procedendo obrigatoriamente à sua substituição, definitiva ou temporária, quando não seja possível verificar
essa condição.

6.3. Reciprocamente, o Banco de Portugal indicará os contatos recomendados para o esclarecimento de
quaisquer dúvidas que possam surgir decorrentes da aplicação da presente Instrução.

7.

Regime sancionatório

7.1. Em caso de incumprimento do estabelecido na presente Instrução será aplicável o regime sancionatório
legalmente estabelecido, designadamente na Lei do Sistema Estatístico Nacional e no disposto no Art.º 35.º
do Decreto-Lei nº 295/2003, de 21 de novembro.

8.

Manual de Procedimentos

8.1. O Banco de Portugal disponibiliza no seu sítio na internet o “Manual de Procedimentos das Estatísticas de
Operações e Posições com o Exterior” onde são especificados os requisitos de reporte constantes da presente
Instrução e são fornecidos diversos elementos destinados a facilitar o seu cumprimento.

8.2. O Manual de Procedimentos inclui, designadamente, a nomenclatura das operações abrangidas pelo reporte,
as definições genéricas e as tabelas de desagregação aplicáveis à informação a reportar, o formato dos
ficheiros e formulários a enviar, bem como os aspetos técnicos e operacionais associados com a sua
transmissão ao Banco de Portugal.

9.

Disposições transitórias

9.1. O primeiro reporte nos termos da presente Instrução deve efetuar-se em janeiro de 2013, com informação
referente a dezembro de 2012, para todas as entidades à exceção dos bancos.

9.2. Para os bancos, o primeiro reporte nos termos da presente Instrução deve efetuar-se em julho de 2013, com
informação referente a junho de 2013.

9.3. A informação relativa a períodos anteriores aos mencionados nos pontos 9.1 e 9.2 deve ser reportada de
acordo com o disposto na Instrução do Banco de Portugal nº 34/2009, de 30 de dezembro.

10. Disposições finais

10.1. A presente Instrução entra em vigor na data da sua publicação.

10.2. A Instrução do Banco de Portugal nº 34/2009, de 30 de dezembro, é revogada com efeitos a partir de 1 de
julho de 2013.

INSTRUÇÃO N.º 56/2012 - (BO N.º 1, 15.01.2013)
Temas

ESTATÍSTICAS
Estatísticas das Operações com o Exterior

ASSUNTO: Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior

O Banco de Portugal, no uso da competência que lhe é atribuída pela sua Lei Orgânica (aprovada pela Lei
nº 5/98 de 31 de janeiro) determina o seguinte:

1.

A Instrução do Banco de Portugal nº 27/2012, publicada no BO nº 9, de 17 de setembro de 2012¸ é alterada
da seguinte forma:

1.1. É aditado um número 4., relativo ao limiar de isenção, com os seguintes pontos:

“4.1.

Estão isentas de reportar a informação referida na alínea a) do ponto 3.1 as entidades que

apresentem um total anual de operações económicas e financeiras com o exterior inferior a 10 000
euros, considerando o total de entradas e de saídas.

4.2.

As entidades que num determinado ano ultrapassem o limiar referido no ponto 4.1 devem

iniciar o reporte de acordo com o estabelecido pela presente Instrução em fevereiro do ano seguinte,
com informação referente a janeiro.

4.3.

As entidades que a partir de um determinado ano passem a situar-se abaixo do limiar referido

no ponto 4.1 podem beneficiar da isenção de reporte a partir de fevereiro do ano seguinte, com
respeito à informação de janeiro.”

1.2. A redação do ponto 9.1. é substituída pela seguinte:

“9.1 O primeiro reporte nos termos da presente Instrução deve efetuar-se até abril de 2013, com
informação referente ao mês anterior ao de início de reporte, para todas as entidades à exceção dos
bancos.“

1.3. A redação do ponto 9.2. é substituída pela seguinte:

“9.2 Para os bancos, o primeiro reporte nos termos da presente Instrução deve efetuar-se em outubro
de 2013, com informação referente a setembro de 2013.”

1.4. A numeração é atualizada em conformidade.

2.

A presente Instrução entra em vigor em 31 de dezembro de 2012.

INSTRUÇÃO N.º 3/2013 - (BO N.º 3, 15.03.2013)
Temas

ESTATÍSTICAS
Estatísticas das Operações com o Exterior

ASSUNTO: Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior

O Banco de Portugal, no uso da competência que lhe é atribuída pela sua Lei Orgânica (aprovada pela Lei
nº 5/98 de 31 de janeiro) determina o seguinte:

1. A Instrução do Banco de Portugal nº 27/2012, publicada no BO nº 9, de 17 de setembro de 2012¸ é alterada
da seguinte forma:

1.1. A redação do ponto 2.1. é substituída pela seguinte:

“2.1 Encontram-se abrangidas pela presente Instrução todas as pessoas coletivas residentes em Portugal,
ou que nele exerçam a sua atividade, que efetuem operações económicas ou financeiras com o
exterior ou que realizem operações cambiais, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 295/2003,
de 21 de novembro.“

1.2. A redação da alínea a) do ponto 3.1. é substituída pela seguinte:

“a1) Operações económicas e financeiras com o exterior, entendidas como transações efetuadas entre
residentes em Portugal e não residentes, que envolvam uma troca de valor ou uma transferência, à
exceção de operações relacionadas com deslocações, estadas e transportes que constituam despesas
auxiliares à atividade das entidades residentes.“

“a2) Posições (saldos) em final de período relativas a depósitos, empréstimos e créditos comerciais face
ao exterior.“

1.3. A redação do ponto 4.1. é substituída pela seguinte:

“Estão isentas de reportar a informação referida na alínea a) do ponto 3.1 as entidades que apresentem
um total anual de operações económicas e financeiras com o exterior inferior a 100 000 euros,
considerando o total de entradas e de saídas.“

1.4. A redação do ponto 4.2. é substituída pela seguinte:

“4.2. As entidades que num determinado ano ultrapassem o limiar referido no ponto 4.1 devem iniciar o
reporte de acordo com o estabelecido pela presente Instrução até abril do ano seguinte, com informação
desde janeiro.“

1.5. É aditado um ponto 4.4, com a redação seguinte:

“As entidades que iniciem atividade ou que estejam abrangidas pela isenção referida no ponto 4.1, e que
apresentem num determinado mês um total de operações económicas e financeiras com o exterior
superior a 100 000 euros, considerando o total de entradas e de saídas, devem iniciar o reporte de
acordo com o estabelecido pela presente Instrução num prazo de quatro meses, com informação
referente aos meses entretanto decorridos.“

1.6. A redação do ponto 11.2. é substituída pela seguinte:

“11.2 A Instrução do Banco de Portugal nº 34/2009, de 30 de dezembro, é revogada com efeitos a partir
de 1 de outubro de 2013.“

1.7. As referências aos pontos 8.1., 5.1., 9.1. e 9.2. da presente Instrução constantes dos pontos 3.2., 7.1. e
10.3., são alterados para 9.1., 6.1., 10.1. e 10.2., respetivamente.

2. A presente Instrução entra em vigor em 28 de fevereiro de 2013.

