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Vantagens para a Economia Nacional 

 
Reforço da competitividade das empresas. 
 
 
Reforço da competitividade da economia 
nacional através da simplificação dos 
processos de exportação de mercadorias. 
 
Reforço da competitividade dos portos e 
aeroportos nacionais. 

Competitividade 
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Emissão de Certificado Comprovativo de 
Exportação (CEE) Eletrónico 

Vantagens para o Exportador: 
•  Comodidade e redução de custos em 
resultado da diminuição do número de 
deslocações aos serviços aduaneiros; 
 
• Maior rapidez na disponibilização do 
comprovativo de isenção de iva; 
 
•  Maior transparência e uniformidade de 
critérios no funcionamento dos serviços; 
 
•  Redução do tempo despendido com as 
atividades administrativas associadas ao 
processo de exportação; 
 
• Automatização de tarefas com elevado 
peso administrativo, especialmente, para 
os operadores económicos. 
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Interligação dos Sistemas Informáticos Aduaneiros com os 
Sistemas Informáticos dos IEC 

  

  
Vantagens para o Exportador: 
  
•  Diminuição do tempo médio 
de desalfandegamento para exportação 
de produtos sujeitos a impostos especiais 
de consumo (IEC); 
 
•  Maior rapidez e segurança no 
apuramento da operação IEC; 
 
•  Maior transparência e uniformidade de 
critérios no funcionamento dos serviços. 

 
•  Diminuição dos encargos 
administrativos inerentes à validação 
manual dos elementos indicados na 
declaração aduaneira eletrónica e na 
declaração de exportação; 
 
• Diminuição do número de declarações 
aduaneiras eletrónicas pendentes de 
confirmação da efetiva exportação das 
mercadorias. 
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Interligação dos Sistemas Informáticos Aduaneiros  
com o Sistema Integrado de Meios de Transporte 
e Mercadorias 

  
  
 
 
•   Certificação de saída automática das 
declarações de exportação;  
 
•   Maior celeridade na disponibilização ao 
exportador dos documentos aduaneiros 
necessários para comprovar a isenção de 
IVA  na exportação; 
 
•  Reembolsos mais rápidos, reduzindo as 
necessidades de financiamento do setor 
exportador. 
  

Vantagens para o Exportador: 
  
•  Redução drástica dos tempos médios 
de certificação de saída, passando de ≈ 
42 dias para ≈ 4 dias; 
 
•  Reembolsos de iva mais rápidos; 
 
•  Maior transparência e uniformidade de 
critérios no funcionamento dos serviços. 
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