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O SEU PASSAPORTE 

DE MERCADORIAS



COMO É COMPOSTO



- Capa e contra capa

- Folhas

• De exportação (folhas amarelas)

• De reimportação (folhas amarelas)

• De importação (folhas brancas)

• De reexportação (folhas brancas)

• De trânsito (folhas azuis)

• Tamanho: A4

• Impressão: Em EN ou em FR e numa segunda língua 

COMO SE COMPÕE UM CARNET ATA?



• As folhas são em número variável de harmonia com as 

necessidades do titular, mas em jogos de duas folhas

• Cada jogo destina-se às operações que se completam 

em cada país

COMO SE COMPÕE UM CARNET ATA?

Cada  folha de exportação completa-se com uma folha de 
reimportação do mesmo jogo e que tem o mesmo 

número e cada folha de importação completa-se , do 
mesmo modo, com a respectiva folha de reexportação



São de uso exclusivo das 
autoridades aduaneiras

CAMPOS SOMBREADOS DO CARNET



• Associação emissora
• A cadeia garante internacional
• Identificação do Carnet ATA

– Casa A: O titular
– Casa B: O representante
– Casa C: Utilização prevista
– Casa G: reservada à entidade emissora
– Casa P: Países ou territórios aduaneiros 
– Casa H: reservada às autoridades aduaneiras 
– Casa I: assinatura e carimbo da entidade emissora
– Casa J: assinatura do titular

CAPA (ROSTO)
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• Lista geral das mercadorias

CAPA (VERSO)



• Notas de utilização do 
carnet ATA

CONTRA CAPA (ROSTO)
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• Identificação das entidades 
emissoras/garantes das 
diversas partes contratantes

CONTRA CAPA (VERSO)
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• Cada matriz é numerada

• Para preenchimento das autoridades aduaneiras

• Não podem ser destacadas do Carnet ATA

FOLHAS DE MATRIZES



• Folhas amarelas 
compostas por 2 
conjuntos de:

• 1 matriz de 
exportação

• 1 matriz de 
reimportação

MATRIZES EXP/REIMP



• Folhas brancas 
compostas por 2 
conjuntos de:

• 1 matriz de 
importação

• 1 matriz de 
reexportação

MATRIZES IMP/REEXP
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• Folhas azuis compostas por 
4 matrizes:

–Despacho para trânsito

–Certificado de chegada na 
estância aduaneira de 
destino

MATRIZES DE TRÂNSITO
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• Estrutura igual para os vouchers

• Excepção

INFORMAÇÃO CONTIDA NAS FOLHAS 

VOUCHERS

Exportação e 
Reimportação

Importação 
Reexportação

Trânsito



• As folhas vouchers são 

destacados do Carnet pela 

estância aduaneira na altura 

própria e conservados para 

os efeitos previstos

COMO SE UTILIZAM AS FOLHAS VOUCHERS?



• Casa H: Uso exclusivo da 
alfândega: despacho de 
exportação temporária

NOTA: no caso da mercadoria 
não regressar deverá ser 
processada uma declaração 
aduaneira normal de 
exportação definitiva

VOUCHER EXPORTAÇÃO



• Casa H: Uso exclusivo da 
alfândega: despacho de 
importação temporária

NOTA: no caso da mercadoria não 
regressar deverá ser processada 
uma declaração aduaneira normal 
de importação definitiva

VOUCHER IMPORTAÇÃO



VOUCHER DE TRÂNSITO

• Casa H reservada à 
alfândega: 
desalfandegamento para 
trânsito



VERSO DOS VOUCHERS

• Lista geral das 
mercadorias idêntica à 
do verso da capa do 
Carnet

• Esta lista é impressa na 
cor relativa ao 
movimento (amarela, 
branca , azul)
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E SE HOUVER PROBLEMAS



• A associação emissora emite uma 2.ª  via (duplicado) 
do Carnet original

• Este vai possuir o mesmo número e prazo do original

• A menção duplicado deve constar na capa e nas 
restantes folhas 

DESTRUIÇÃO OU PERDA



• A associação emissora emite um Carnet de substituição

• Este vai apurar o Carnet original (voucher de 
reexportação)

• A estância recebe o Carnet de substituição e retém o 
voucher de importação (branco)

• O Carnet substituído possui na capa e nas restantes 
folhas a menção “substituiu o Carnet n.º…”

RENOVAÇÃO DOS CARNETS ATA



EM CASO DE IRREGULARIDADE NO APURAMENTO 

DO CARNET ATA

• Autoridades aduaneiras:

apresentam a 
reclamação junto à 
associação garante 
dentro do prazo de um 
ano a contar da data do 
fim da validade do Carnet 
ATA



EM CASO DE IRREGULARIDADE NO 

APURAMENTO DO CARNET ATA

• A associação emissora:

– 6 meses para fornecer prova da 

reexportação

– Antecipar um depósito ou um pagamento 

provisório, para o caso da referida prova 

não ser apresentada

– Após 3 meses, o depósito ou o pagamento 

passa a definitivo



• Assinaturas das entidades competentes 
logo após emissão (entidade emissora, 
titular e est. aduaneira de exportação)

• Prazos  de validade e de permanência

• Vouchers correspondentes para o 
movimento requerido, preenchidos e 
assinados por entidade competente

• Descrição das mercadorias: a identificação 
das mercadorias no Carnet ATA não é clara

• Não apresentação do ATA nas estâncias 
aduaneiras, para validações de movimentos

PROBLEMAS MAIS COMUNS



RESUMO



• É um documento aduaneiro internacional

• Usado para a importação temporária de mercadorias, excluindo os meios de transporte

• Sem pagamento de qualquer encargo aduaneiro, durante 1 ano

• Pode abranger um ou mais que um tipo de mercadorias

• Evita a necessidade de apresentação de uma declaração aduaneira nacional ou de providenciar

uma garantia a fim de assegurar o pagamento de uma eventual dívida aduaneira que se possa

constituir em cada país visitado

• Custo controlado

• Simplifica o desalfandegamento das mercadorias

• Pode ser utilizado em diversos países do Mundo

• Ajuda a ultrapassar frequentes problemas (barreira linguística, preenchimento de formulários

aduaneiros desconhecidos)

RESUMO



OBRIGADO!



LEGISLAÇÃO



• Decreto nº 54-A/1997: 

Convenção de Importação 

Temporária

• Regulamento (CEE) nº 

2913/92 (Código Aduaneiro 

Comunitário)

• Regulamento (CEE) nº 

2454/93 (Disposições de 

Aplicação ao CAC)


