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A 
elaboração do presente “Guia de 
Boas Práticas de Finanças para a 
Exportação e Internacionalização” 
decorre no âmbito do projecto 
SIAC Qualificação nº 036185. O 

projecto designado por “Valor Metal – Cir-
cularidade, Eco-eficiência, Digitalização e In-
formação na Metalurgia e Electromecânica” 
(https://valormetal.pt) inscreve-se na estratégia 
de qualificação das empresas do sector para a 
transição para a economia circular e digitali-
zação industrial e inovação, na convicção do 
contributo que estes modelos de desenvolvi-
mento económico aportam à competitividade 
do sector.

A sua implementação assentou num programa 
integrado de actuação sobre diversos factores 
de competitividade das empresas, que preten-
deu não só, ir ao encontro das oportunidades 
detectadas, mas também melhorar os pontos 
débeis e contrapor actuações eficazes às ame-
aças e riscos detectados, identificando os as-
pectos críticos a as prioridades no processo de 
transição da economia linear para a economia 
circular e na transformação digital dos mode-
los industriais do sector.

Um dos objectivos estratégicos do projecto 
passou por criar condições que permitam 
incrementar o crescimento sustentado das 
empresas através da partilha de informação 
estratégica empresarial, com vista a aju-
dar na detecção de novas oportunidades, 
na criação de vantagens competitivas, e na 
defesa de ameaças provenientes da concor-
rência.

Neste contexto, o “Guia de Boas Práticas de 
Finanças para a Exportação e Internacionaliza-
ção” integra as acções de sensibilização acer-
ca da importância da literacia financeira den-
tro das PME’s e pelo desenvolvimento destes 

repositórios de informação, para que estas 
possam tomar decisões informadas e actuali-
zadas.

Pretende-se que contribua para apoiar as em-
presas no desenvolvimento de competências 
que incentivem e qualifiquem os seus proces-
sos de exportação internacionalização, incre-
mentando assim a sua competitividade, aler-
tando-as para os procedimentos financeiros 
e operações documentárias inerentes aos ne-
gócios internacionais, bem como acerca dos 
sistemas de incentivos à internacionalização 
disponíveis.

Ao facilitar uma informação geral sobre os vá-
rios instrumentos financeiros que o conceito 
de “Trade Finance” abrange, abordam-se no-
ções gerais sobre importação e exportação, a 
importância do contrato comercial, o papel da 
banca, bem como as garantias e as operações 
documentárias inerentes, tendo em vista a mi-
tigação dos riscos associados às operações co-
merciais internacionais.

A informação que se pretende transmitir 
tem um carácter informativo não vinculativo, 
atendendo às dinâmicas intrínsecas destes 
processos, assim como à heterogeneidade e 
especificidades dos mercados. Acresce que, 
a evolução e transformação digital, como se 
tem notado em todos os sectores, vem tra-
zendo alterações que poderão facilitar e al-
terar todos estes procedimentos e regras do 
comércio internacional. Concluiu-se assim 
que este “Guia Prático” tem um carácter 
orientador, reunindo alguns conceitos e pro-
cedimentos de uma forma simples para que 
qualquer empresa consiga iniciar ou prosse-
guir de forma esclarecida uma estratégia de 
Internacionalização, sem prejuízo de eventual 
aprofundamento de cada um dos temas em 
função de cada caso concreto.
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Noções gerais sobre 
importação e exportação

O 
comércio internacional consis-
te na troca de bens e serviços 
através de fronteiras interna-
cionais ou territórios e a sua 
importância económica, social 

e política tornou-se crescente nos últimos sé-
culos. Nos anos seguintes à segunda guer-
ra mundial, os tratados multilaterais como o 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General 
Agreement on Tariffs and Trade-GATT) e a Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC) ten-
taram criar estruturas reguladoras de alcance 
mundial. O avanço industrial dos transportes, 
a evolução das comunicações, o surgimento 
das empresas multinacionais e o outsourcing 
tiveram grande impacto no crescimento do 
comércio internacional, estando relacionados 
entre si com o fenómeno da globalização. 

“A Globalização é um proces-
so de integração económica, 
cultural, social e política. Esse 
fenómeno é gerado pela ne-
cessidade de conquistar novos 
mercados, principalmente se 
este estiver saturado”.
Rodhan, R.F. Nayef and Gérard Stoudmann. 
(2006).

A regulamentação do comércio internacional 
é realizada através da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) a nível global, e através 
de vários outros organismos regionais como 
por exemplo o Mercosul na América do Sul e 
NAFTA - Acordo de Livre Comércio da Améri-
ca do Norte e União Europeia.

De acordo com o “Trade Finance Global”, o 
comércio internacional responde por cerca 
de 3% do Produto Interno Bruto (PIB), empre-
gando milhões de pessoas em todo o mun-
do. Cerca de 90% do comércio global está 
dependente da cadeia de abastecimento e do 
financiamento comercial, totalizando 10 bili-
ões de dólares americanos. O “Trade Finan-
ce”, segundo a mesma fonte é uma forma de 
empréstimo de fluxo de caixa que ajudam a 
financiar fluxos comerciais, cadeias de forne-
cimentos globais e aquisições de bens tanto 
internamente como internacionalmente.

O financiamento à exportação tem vários be-
neficiários, como os países em desenvolvimen-
to, governos, pequenas e médias empresas. 
As pequenas e médias empresas (PME’s) são 
motores para o crescimento económico e de-
senvolvimento, representando cerca de 90% 
das empresas, 50% do emprego e conduzindo 
cerca de 30% das receitas do sector privado na 
União Europeia. 
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Figura 01
CresCimento real do PiB e das exPortações de Bens e serviços em % entre 1996 e 2018
Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Figura 02
Peso das exPortações de Bens e serviços no PiB entre 1995 e 2018
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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1.1. informação 
sobre Destino 
das Exportações 
e Origem das 
importações 
Portuguesas
As exportações continuam a figurar como um 
dos principais motores do crescimento da 
economia Portuguesa. Com efeito, segundo 
os dados do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) no estudo elaborado em 2019 em cola-
boração com a Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP) o valor 
total de exportação assumiu em 2018 o valor 
de 87,9 mil milhões de euros (61,6 mil milhões 
de euros em bens e 26,3 mil milhões de euros 
em serviços). A componente das exportações 

atingiu um peso no PIB de 43,6%, com o valor 
de 201,5 mil milhões de euros (30,6% em bens 
e 13,0% em serviços), a maior participação na 
economia desde o início da amostra estudada 
em 1996.

De acordo com os últimos resultados das Con-
tas Nacionais Trimestrais publicados pelo INE 
em 2018 (Janeiro a Dezembro), o PIB registou 
um crescimento real de 2,1% face a igual perí-
odo de 2017, enquanto as exportações portu-
guesas de bens e serviços cresceram 3,7%.

Analisando o valor das exportações entre os 
meses de Janeiro de 2018 e Janeiro de 2019, 
no que respeita aos principais países de des-
tino, destacam-se a Alemanha e a Espanha, 
tendo-se verificado uma variação positiva de 
respectivamente 17,1% e 7,4%. Em contraste, 
os maiores decréscimos registaram-se nas ex-
portações para a Bélgica (-31,2%) e para o Bra-
sil (-40,4%) principalmente devido à diminui-
ção dos combustíveis e lubrificantes, segundo 
a mesma fonte.

Figura 03
exPortações Por PaÍses e Zonas eConÓmiCas
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Relativamente aos países fornecedores, con-
forme se pode verificar no respectivo quadro 
relativo às importações, pode-se constatar 
que os principais países fornecedores de Por-
tugal são a Espanha, a Alemanha e a França. 
A França apresentou uma variação positiva de 
69,7%, a Alemanha de 12,4% e a Espanha de 
6,9%, sendo que em termos de valor é o país 
de maior volume de importações.

Adicionalmente, nos 10 principais países consi-
derados registaram-se diferenças nas últimas po-
sições: a queda da Rússia (que ocupa a 10ª posi-
ção) e a subida dos Estados Unidos da América.

Uma vez que as exportações se afiguram como 
um dos principais motores do crescimento da 
economia Portuguesa, o gPEari (Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais do Ministério das Finanças) faz 
periodicamente um estudo a 75 empresas, 
pelo que se considerou de interesse salientar 

algumas conclusões sobre os resultados da 5.ª 
edição deste inquérito. 

Estas conclusões referem-se a empresas ex-
portadoras nacionais, representativas dos mais 
diversos sectores de actividade, ainda que 
apenas respondessem ao questionário menos 
de 50% da amostra.

A amostra das empresas inquiridas foi contru-
ída de forma a assegurar que, apesar da sua 
reduzida dimensão, as 100 maiores empresas 
exportadoras continuam a ser responsáveis por 
cerca de 40% do fluxo exportador e importador 
nacional: 1) “As 100 maiores empresas expor-
tadoras e importadoras de bens concentraram 
cerca de 40% em cada um dos fluxos. Apesar 
de permaneceram significativos, os níveis de 
concentração do valor transaccionado num 
número reduzido de empresas diminuíram em 
2016 face ao ano anterior, quer nas exporta-
ções quer nas importações de bens.”  

Figura 04
imPortações Por PaÍses e Zonas eConÓmiCas
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Figura 05
evolução da aCtividade exPortadora nos Últimos 12 meses
Fonte: AICEP/GPEARI, "Questionário de Expectativas de Exportação"

Figura 06
exPeCtativa da aCtividade exPortadora Para os PrÓximos 12 meses
Fonte: AICEP/GPEARI, "Questionário de Expectativas de Exportação"

Nota: Círculo exterior refere-se à 
totalidade das empresas, enquanto 
o círculo interior refere-se apenas às 
empresas que pretendem aumentar 
o número de trabalhadores ao 
serviço
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Em termos de grandes conclusões salienta-se al-
gumas conclusões relativas à Figura 05.

- A avaliação da actividade exportadora nos 
12 meses, por parte das empresas inquiridas, 
foi positiva. Nos 12 meses, a percentagem 
de empresas a reportar aumentos superiores 
a 15% subiu quase 9 p.p. para os 23,1%.

- Se forem consideradas exclusivamente as em-
presas com mais de 500 trabalhadores, as con-
clusões são bastante semelhantes: 62,5% das 
empresas reportam uma avaliação positiva.

- Não obstante o número de empresas a re-
portar uma evolução positiva da actividade 
exportadora, a percentagem de empresas 
a reportar aumentos superiores a quase 
18% representa 23%.

Evolução da actividade 
exportadora para os 12 
meses seguintes
Conforme verificado na Figura 06, as empresas 
que foram objecto deste estudo apresentaram 
expectativas globalmente positivas para os 12 
meses seguintes. Assim, cerca de 65% das em-
presas inquiridas esperavam um aumento da 
actividade exportadora (8% esperavam um au-
mento superior a 15%).

1.2. importância do 
contrato comercial
O comércio Internacional tem na sua génese 
um contrato comercial entre um residente e 
um não residente, onde se colocam várias ques-
tões que influenciam o sucesso da transacção.

Pode acontecer ocasionalmente, ou de forma 
programada, por intermédio de agente ou di-
rectamente, através de uma filial ou instalação 
local. É através de um contrato comercial que 
se devem definir as regras e termos dos negó-
cios, independentemente da forma que irão 
tomar.

Sob o ponto de vista de cada uma das partes, 
as transacções comerciais internacionais têm 
na génese um contrato entre um importador e 
um exportador, e o sucesso da operação está 
sempre dependente:
- do conhecimento mútuo entre vendedor/

comprador;
- do grau de confiança;
- da experiência em operações semelhantes;
- da capacidade negocial de cada um.

Aquando da elaboração de um contrato de 
comércio internacional, existe um conjunto 
de factores a ter em conta como sejam: a lo-
gística, termos de entrega, métodos de paga-
mento, moeda da transacção e as práticas da 
contraparte.

Além dos factores acima referidos há que ter 
especialmente em conta as Leis e exigências 
desse país, Autorizações (das autoridades e al-
fândega) os documentos exigidos, a sua forma 
e onde os obter.

Neste contexto, encontra-se presente o conceito de 
certeza e segurança na concretização do negócio.

Considerando a dicotomia segurança/risco 
comercial as empresas podem escolher entre 
os diferentes tipos de operações bancárias que 
suportam e reduzem o risco de cada transac-
ção comercial. Convém, no entanto, estarem 
sempre suportadas por um documento que 
espelhe com pormenor todas as condições 
acordadas entre as partes.
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Papel da Banca
no Comércio Internacional

O
s bancos são normalmente os 
actores que melhor defendem 
todas as partes do comércio 
internacional, pois conhecem 
bem as regras de cada país 

onde estão e também as regras dos países 
com os quais têm relações. Cada banco tem 
formas e tipos de relacionamento com os 
demais, encontrando-se protegidos entre 
si por Acordos Internacionais. Podem inclu-
sive, para determinados Países ou regiões 
do Mundo, que não cabem neste contex-
to aprofundar, estarem sob a protecção de 
acordos especiais – os chamados “Acordos 
Multilaterais”. 

Os bancos Multilaterais ou de desenvolvi-
mento são instituições Governamentais que 
proporcionam apoio financeiro e de asses-
soria em actividades de desenvolvimento 
económico e social nos países em desen-
volvimento ou directamente aos Países ou a 
bancos que apoiam a actividade comercial 
internacional. A expressão “bancos multi-
laterais” refere-se, de um modo geral, ao 
Grupo do Banco Mundial, Banco Africano de 
Desenvolvimento, Banco Asiático de Desen-
volvimento, Banco Europeu de Reconstrução 
e Desenvolvimento, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, entre outros. No âmbi-
to deste trabalho apenas serão referidos os 
bancos comerciais.

2.1. 
Principais riscos 
O comércio internacional tem na sua géne-
se um contrato comercial entre um residente 
e um não residente, onde se colocam várias 
questões que influenciam o sucesso da tran-
sacção.

Desta forma, torna-se necessário abordar o 
tema da confiança e segurança na concretiza-
ção do negócio.

Os bancos entre si negoceiam acordos e con-
tratos que lhes permitem estabelecer os ní-
veis de riscos que estão dispostos a correr, 
protegendo e mitigando assim a transferência 
de risco para os seus clientes. Existem alguns 
factores de exposição que os bancos têm em 
conta como sejam:
•	 As	Leis	e	exigências	do	país	destino	Auto-

rizações;
•	 Regras	Alfandegárias;
•	 Documentos	exigidos	e	onde	os	obter;
•	 Logística;
•	 Termos	de	entrega;
•	 Métodos	de	pagamento;
•	 Moeda	do	contrato;
•	 Prazos	de	entrega;
•	 Despesas	e	Fretes;
•	 Práticas	ou	usos	da	contraparte.
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Estes factores, incluem um sem número 
de itens que estão na base do cálculo do 
“Rating” que cada Banco tem perante os 
demais. 

2.2 instrumentos de 
Mitigação de riscos 
de Crédito
A banca tem um papel determinante no apoio 
ao comércio internacional, nomeadamente na 
escolha dos meios de pagamentos tendo pre-
sente os níveis de risco que os agentes estão 
dispostos a correr.

Os bancos actuam juntos das suas redes de 
correspondentes e agentes de forma a pode-
rem oferecer aos seus clientes, para além de 
um meio de pagamento mais seguro, um ser-
viço financeiro completo e de qualidade.

As inter-relações construídas ao longo de dé-
cadas entre Instituições com redes de Bancos 
Correspondentes produziram um mecanismo 
altamente eficiente e têm uma importância 
fundamental para a economia global.

Os Bancos são possuidores de um mecanismo 
sofisticado que facilita o movimento de dinhei-
ro de um país para outro, de uma pessoa ou 
entidade para outra, assim como a conversão 
de moeda.

O relacionamento com bancos correspon-
dentes é analisado de forma a minimizar 
riscos associados, a estabilidade e a valia 
de cada país tanto individualmente quanto 
combinados.

A relação com cada banco correspondente é 
analisada e revista periodicamente por forma 
a evitar e mitigar todos os riscos sejam eles do 
país, banco ou cliente.

Daí a necessidade de uma comunicação segu-
ra e codificada, onde cada banco divulgue e 
contrate um determinado nível de risco. Esta 
forma de comunicação tem o nome de “Troca  
de Chave Swift”:

•	 Facilita	 a	 troca	 de	 informações	 relaciona-
das com pagamentos entre bancos;

•	 É	realizada	após	um	inquérito/investigação	
feito pelas Instituições.

Vantagens 
do sistema SWIFT          
A gestão de riscos assenta na identifica-
ção e análise da exposição a diferentes 
riscos:

•	 Risco	de	Crédito;

•	 Risco	Político;

•	 Risco	de	Fraude;

•	 Risco	de	Transferência;

•	 Riscos	Associados	à	produção.

Podem ser resumidos em termos de iden-
tificação e análise da exposição a 3 tipos 
de risco: crédito; país de mercado ou co-
mercial. 

Os bancos utilizam como suporte de análise 
de risco, os ratings externos disponíveis utiliza-
dos e atribuídos pelas Agências Internacionais 
de Rating.
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Agências de 
classificação de risco
As mais tradicionais agências de classificação 
de risco de crédito do mundo, especializadas 
em qualificar determinados produtos ou acti-
vos financeiros emitidos por bancos, entida-
des oficiais e/ou por governos, a Moody's, 
Fitch e Standard & Poor’s avaliam e classifi-
cam os bancos e agentes emissores de títulos 
públicos e de títulos privados quanto ao grau 
de risco de não pagamento de suas dívidas 
dentro do prazo fixado. Essas agências fazem 
a análise do risco-país associado a investi-
mentos em activos financeiros, tais como tí-
tulos e acções.

Moody's Fitch Standard 
& Poor’s Significado

Aaa AAA AAA Mais alta qualidade

Aa AA AA Alta qualidade

A A A Qualidade Media Alta

Baa BBB BBB Qualidade Media

Ba BB BB
Predominantemente 
especulativo

B B B
Especulativo, baixa clas-
sificação

Caa CCC CCC Inadimplemento próximo

C C C
Mais baixa qualidade, 
sem interesse

DDD DDD
Inadimplemento, em 
atraso, questionável

DD DD
Inadimplemento, em 
atraso, questionável

D D
Inadimplemento, em 
atraso, questionável

Fonte: Moody’s, Fitch e Standard & Poors’s

EScAlA dE RATIngS globAIS 
dAS AgêncIAS

Figura 07
vantagens do sistema swift
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O risco de Crédito está associado à possibili-
dade de incumprimento efectivo da contraparte 
(ou à variação do valor económico de um dado 
instrumento ou carteira, face à degradação da 
qualidade do risco da contraparte), constitui o 
risco mais relevante de toda a actividade ban-
cária. Daí que a avaliação do risco passa por:

•	 Avaliação	da	capacidade	actual	de	serviço	
de dívida e estabelecimento de limites má-
ximos de exposição a correspondentes;

•	 Fronteira	de	aceitação/rejeição	em	função	
da probabilidade de incumprimento da 
contraparte: é estabelecida uma fronteira 
de acordo com o rating interno;

•	 Mitigação	do	Risco	das	Operações,	onde	
são consideradas outras garantias reais 
que contribuam para a redução dos riscos.

risco País está associado a alterações de na-
tureza Política, Económica e Financeira nos 
locais onde operam as contrapartes ou, num 
terceiro país onde o negócio tem lugar.

Mede a possibilidade de haver mudanças no 
ambiente de negócios de um determinado 
país e o seu impacto no valor dos activos que 
particulares e empresas estrangeiras esperam 
obter dos investimentos que lá fizeram em ter-
mos de lucros, dividendos ou royalties.

Risco político inclui riscos mais esporádicos 
e significativos tais como desapropriação ou 
nacionalização de activos, incumprimentos de 
contratos de fornecimento de produtos ou ser-
viços, desordem pública de golpe de Estado, 
Terrorismo e Guerra Civil.

Risco de corrupção e “Money Laundering” 
influenciam o risco país pois determina se há 
probabilidade de lavagem de dinheiro devido 
a factores específicos do país em causa. Estes 
factores podem englobar:

•	 Países	sobre	sanções,	embargos	ou	medidas	
similares emanadas de organismos como a 
Organização das Nações Unidas (O.N.U.);

•	 Países	com	ausência	de	legislação/	regula-
mentação adequada de prevenção à lava-
gem de dinheiro (ou em que as leis sejam 
inadequadamente implementadas);

•	 Países	 que	possuam	nível	 significativo	de	
corrupção, outras actividades criminais, 
países politicamente instáveis.

a confiança da sociedade nos sistemas de paga-
mentos permite o funcionamento normal da eco-
nomia. A eventual existência de falhas na cadeia 
de pagamentos pode gerar uma enorme erosão 
na confiança dos agentes e prejudicar o funciona-
mento normal das transacções económicas.

Os sistemas de pagamentos têm um papel 
fundamental na economia porque permitem a 
realização de todo o tipo de transacções entre 
os agentes. Uma premissa para a realização 
dessas transacções, com a consequente mo-
vimentação de fundos entre as partes, é a ga-
rantia de que o sistema funciona e de que os 
riscos envolvidos se encontram cobertos. 

2.3. Documentos 
utilizados 
no Comércio 
internacional 
Uma operação de Comércio Internacional im-
plica a utilização de vários documentos que a 
suportam. Para que a mesma se concretize com 
segurança, independentemente do tipo de 
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operação, terá de haver um cuidado especial 
com a escolha do tipo de operação documen-
tária a utilizar.

Os intervenientes, numa transacção comercial, 
terão também de ter em consideração o preen-
chimento de documentos, respeitando as regras 
em vigor nos países envolvidos, nomeadamen-
te as condições de compra e venda, os tipos de 
documento de transporte e os seguros.

Cada documento necessário para a transacção 
tem determinadas funções, sendo que a sua 
ausência pode pôr em causa a segurança de 
cada operação Internacional.

Função dos documentos:
•	 Dar	posse	da	mercadoria;

•	 Atestar	a	qualidade	da	mercadoria;

•	 Assegurar	a	cobertura	de	risco	de	transporte;

•	 Atestar	 a	 existência	 de	 uma	 transacção	
comercial para efeitos de Auditoria, Com-
pliance, apresentação às autoridades alfan-
degárias e fiscais;

•	 Instrumento	de	liquidação	financeira;

•	 Contabilidade	das	empresas;

•	 Antecipação	de	 receitas	por	parte	do	Ex-
portador e o diferimento do pagamento 
por parte do Importador.

Tendo como base a função de cada documento 
poderemos classificá-los como financeiros ou 
comerciais, consoante a operação bancária a 
que estão afectos.

No caso de Créditos documentários, “Stan-
dby Letters” ou Garantias Bancárias que se-
rão apresentados nos capítulos seguintes, a 
função dos documentos tem uma importân-
cia crucial pois é com base nas informações 

contidas nestes que a operação vai ser efec-
tuada.

Utilizando a denominação do Instituto de For-
mação Bancária (IFB), e da banca em geral, te-
mos como exemplo de documentos financeiros 
de maior utilização: a Letra, a Livrança, o Che-
que Bancário e o Recibo.

Estes documentos podem apenas ser incluí-
dos numa “remessa documentária”, e como 
tal a sua função é apenas informativa, não os 
vinculando a nenhuma operação bancária es-
pecífica. São apresentados aos Bancos para 
serem entregues aos seus destinatários nas 
condições solicitadas. Na terminologia dos 
bancos pode ter também a denominação de 
uma “Clean Collection” ou “Remessa de Do-
cumentos”.

A apresentação e análise de cada documento, 
das suas principais funções e características, 
permite uma melhor compreensão.

cheque
O cheque consiste num documento que pode 
fazer parte de uma “Remessa Bancária” ou 
pode ser apresentado como meio de paga-
mento. O exemplo apresentado de seguida 
permite visualizar um exemplo deste tipo de 
documento.

No primeiro caso, o banco tem apenas a função 
de o fazer chegar dentro da remessa em perfei-
tas condições.

Se for apresentado como meio de pagamen-
to deverá conter alguns cuidados especiais, 
nomeadamente estar endossado no verso, 
podendo conter a assinatura ou carimbo e as-
sinatura.
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Figura 08
Cheque internaCional

A figura seguinte representa também um meio 
de pagamento, uma letra especial utilizada em 
negócios com Espanha. Tem a denominação de 
“Pagaré”.

Figura 09
meio de Pagamento utiliZado Para esPanha - Pagaré
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Figura 10
letra de CâmBio

letra de câmbio
É um meio de pagamento a prazo, onde está 
claramente indicado o valor a pagar, a data, a 
moeda e a quem deverá ser pago.

Relativamente aos documentos comerciais, tal 
como os documentos financeiros, também es-
tes têm funções muito específicas. Neste caso, 
dada a importância que assumem, torna-se es-
sencial a descrição com maior detalhe das suas 
funções e cuidados. 

Como exemplo de documentos comerciais po-
demos ter: Factura Comercial, Documento de 
Transporte ou Conhecimento de Embarque, 
Certificado de Origem e Certificado de Seguro, 
de entre outros menos comuns.

Factura comercial 
A factura comercial consiste num documento 
relativo à boa execução do contrato de com-
pra e venda, celebrado entre o importador e o 
exportador e deverá conter os precisos termos 
em que foi celebrado.

Trata-se de um documento emitido pelo ven-
dedor, onde:  

•	 Faz	a	descrição	completa	das	mercadorias;

•	 Indica	o	preço;

•	 Menciona	as	 vantagens	que	concede	nos	
preços e as  condições de entrega e de pa-
gamento.

A factura comercial não confere o direito de 
propriedade sobre as mercadorias, nem se-
quer garante a posse das mesmas. Este docu-
mento deve estar elaborado em conformidade 
com o contrato de compra e venda celebrado. 
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Figura 11
faCtura ComerCial
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Os bancos não trabalham com mercadorias, 
mas com documentos.  Assim, a factura deverá 
conter a descrição exaustiva das mercadorias. 
Tem como função essencial a de esclarecimen-
to da transacção realizada, facilitando a verifica-
ção dos outros documentos, os quais devem 
mostrar-se concordantes com aquela.

Para efectivar uma encomenda é habitual o for-
necedor emitir:

•	 Factura	 proforma	 ou	 “proforma	 invoi-
ce”, que em termos genéricos deverá ser 
igual à factura definitiva “commercial in-
voice”;

•	 Em	 determinados	 tipos	 de	 fornecimento	
também é habitual haver um Contrato Co-
mercial “International Trade Contract”;

•	 Qualquer	 um	desses	documentos	poderá	
servir de base à montagem de um Crédito 
Documentário, “Standby Letter of Credit”, 
“International Bank Guarantee”. 

Neste documento deverá constar com preci-
são o valor, a discriminação das quantidades e 
todos os custos incluídos a pagar pelo cliente/
Importador.

documento de Transporte 
O Contrato de Transporte de mercadorias é 
efectuado entre um transportador, mediante 
um preço, perante outro expedidor/carregador, 
a deslocar num determinado percurso, por ter-
ra, por mar ou por ar, mercadorias no interesse 
de uma terceira pessoa (destinatário).

No transporte marítimo o preço é denominado 
por frete.

•	 Deve	ser	limpo (“clean”), ou seja, não pode 
conter reservas do transportador quanto às 

mercadorias (quantidade, aparência, em-
balagens, etc.)

•	 A	certeza	de	que	a	mercadoria	foi	embar-
cada é dada pela inserção da cláusula “on 
board” no conhecimento de embarque.

•	 A	 denominação	 do	 documento	 de	 trans-
porte por mar é o “Bill of Lading”. 

Um outro exemplo de documento de transpor-
te é o “CMr”, que neste caso é utilizado em 
transporte de camião.

Existe ainda a possibilidade de vários meios de 
transporte, e neste caso terá a forma de: “Multi 
modal Transport Document”.

o certificado de origem 
Tem como objectivo comprovar que as mer-
cadorias são originárias de um determinado 
país. Em Portugal a entidade que o emite é a 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa - 
CCIP.

A União Europeia concede vantagens aduanei-
ras originárias de determinados países em de-
senvolvimento “generalized System of Prefe-
rences“- gSP, ou de países com os quais a UE 
celebrou acordos preferenciais.

Para que a empresa importadora beneficie da 
aplicação de direitos aduaneiros mais favorá-
veis terá de comprovar obrigatoriamente a ori-
gem das mercadorias.

Nas importações provenientes de países bene-
ficiários do regime GSP, o Certificado de Ori-
gem é o modelo FOrM a, sendo que, para os 
restantes países, o Certificado de Circulação de 
Mercadorias Eur1 funciona como certificado 
de origem.
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Figura 12
doCumento de transPorte Por navio
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Figura 13
doCumento de transPorte Por Camião (Cmr)

Não deverão entrar em contradição com nenhum outro documento
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Figura 14
doCumento de transPorte multi modal transPort doCument

No cao dos créditos documentários:
Deverá cumprir a exigências do crédito documentário e as regrss UCP 600.
Não deverão entrar em contradição com nenhum outro documento.
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Figura 15
CertifiCado de origem emitido Por entidade ofiCial do PaÍs de origem
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Figura 16
CertifiCado de seguro
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 o certificado de seguro 
É um acordo entre uma empresa de seguros 
(segurador) e uma outra pessoa (segurado), 
pelo qual esta, mediante o pagamento de uma 
importância (prémio), transfere para aquela a 
responsabilidade pelo pagamento dos prejuí-
zos causados à pessoa ou bens por determina-
do acontecimento futuro (sinistro), se e quando 
este se verificar.

No comércio internacional, os documentos de 
seguro garantem as mercadorias contra os ris-
cos inerentes ao seu transporte e que estejam 
cobertos pelo referido contrato de seguro.

O valor do seguro deve ser superior ao da fac-
tura em pelo menos 10%. Esta margem permite 
ao beneficiário ficar coberto contra os prejuízos, 
incluindo o lucro que espera obter com a venda 
da mercadoria.

Os documentos abordados constituem a base 
dos documentos mais importantes no âmbito 
do comércio internacional. A sua existência é 
fundamental pois constituem a base de suporte 
para qualquer transacção comercial, uma vez 
que o cumprimento das suas funções é assegu-
rado pela conformidade destes com as regras 
internacionais. Adicionalmente, são igualmente 
fundamentais para o sistema de pagamento in-
ternacional dos bancos.
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Trade Finance

O 
termo “Trade Finance” está as-
sociado aos mercados globais 
de apoio ao comércio interna-
cional. Segundo o site “Trade 
Financial Global”, foi após 1983 

que o conceito foi utilizado e generalizado, 
passando de um conjunto básico de soluções 
ligado aos créditos documentários para um 
conjunto de instrumentos financeiros e estru-
turados destinados a apoiar o comércio inter-
nacional. 

3.1. 
instrumentos
O conceito “Trade Finance” é utilizado de 
forma a definir um conjunto de soluções ofe-
recidas pela Banca destinadas a apoiar e mi-
nimizar os riscos dos negócios com entidades 
estrangeiras ou residentes no estrangeiro. 

Tem como objectivo minimizar os riscos para 
as empresas em operações internacionais de 
importação ou exportação. Vamos abordá-los 
por ordem crescente de complexidade. 

Tal como o ilustrado, as soluções variam con-
forme os interesses do importador e do ex-
portador, que são antagónicos. O exporta-

Figura 17
figura informativa dos instrumentos ao disPor: 
nÍveis de interesse exPortador versus imPortador
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dor quer receber o mais cedo possível e de 
preferência antes de expedir a mercadoria e 
o importador quer pagar o mais tarde possí-
vel e após receber a mercadoria. Como nem 
sempre é possível que isso aconteça as so-
luções apresentadas vão ao encontro do co-
nhecimento e confiança entre as partes esco-
lhendo-se as soluções que melhor satisfazem 
as partes.

3.2. 
Pagamentos e 
recebimentos
Quando se refere a pagamentos e recebi-
mentos neste contexto encontra-se sempre 
subjacente um acto comercial, seja ele de 
negócio nacional ou internacional. Neste 
caso concreto, no âmbito do comércio inter-
nacional, os cuidados deverão ser maiores 
pois a distância entre o comprador e o ven-
dedor pode significar uma diferença entre 
continentes. Por conseguinte, a segurança 
e a certeza de receber deverão ser atingi-
das sempre que possível, utilizando os meios 
disponíveis pela banca para mitigar o risco 
inerente a cada transacção. Consoante o co-
nhecimento e confiança existentes entre o 
comprador e o vendedor, também o instru-
mento financeiro a utilizar deverá ir ao en-
contro desta premissa. Quanto maior for a 
confiança do negócio menos sofisticado é o 
instrumento utilizado. Vamos então analisar 
os meios de pagamento disponíveis e os ris-
cos que cobrem e mitigam.

3.2.1. 
Operações Simples/ 
Liquidação Direta
Neste instrumento financeiro normalmente 
existe conhecimento e confiança entre as par-
tes, sendo que fica sempre excluído o risco 
dos intervenientes. Aqui o banco dá confor-
midade à “ordem que recebe nas condições 
informadas”.

ordens de Pagamento 
(emitida pelo importador)
É um serviço de transferência de fundos em 
que o Banco (a pedido de um cliente) emite 
uma instrução de pagamento a outro Banco. 
O Destinatário é um cliente estrangeiro (ex-
portador).

São maioritariamente emitas por SWiFT e 
quanto à sua forma podem ser:

1. STP – Straight Through Processing – auto-
mática: Para ser automática terá de ter a 
informação correcta:
a) iBaN;
b) BiC/SiWiFT;
c) Nome ou designação Completa do 

destinatário.

2. repaired – onde é necessária intervenção 
humana, logo há agravamento de custo 
(quando se verifica a falha de uma das in-
formações acima referidas).

O circuito inicia-se por parte do importador 
junto do seu banco, que vai solicitar que este 
faça uma transferência para o exportador.
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Figura 18
aPresentação dos instrumentos: das ordens de Pagamento ao Crédito doCumentário



31

Figura 19
CirCuito da ordem de Pagamento
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cheques bancários 
Neste caso o importador solicita ao seu banco 
a emissão de um cheque a favor do beneficiá-
rio, exportador. O banco do importador envia 
o cheque para o banco do exportador.

À cobRAnçA

O banco do beneficiário credita a conta do 
cliente depois de obter a cobrança junto do 
banco sacado.

•	 A	disponibilização	dos	 fundos	na	 conta	 à	
ordem do beneficiário do cheque só ocor-
re após boa cobrança.

•	 Os	 prazos	 são	 variáveis,	 embora	 existam	
acordos entre os bancos para a disponibi-
lização dos fundos conforme as moedas, 
países e bancos sacados.

Os intervenientes do cheque são:

•	 Sacador – banco que emite o cheque;

•	 Sacado – banco correspondente sobre o 
qual o cheque é emitido e que efectua o 
pagamento;

•	 Beneficiário – Entidade que vai beneficiar 
do crédito dos fundos.

Na Tomada do Cheque, o cliente exportador 
apresenta o cheque emitido sobre um banco 
estrangeiro. O banco procederá à sua cobran-
ça internacional e efectuará o respectivo crédi-
to na conta do cliente. O exportador poderá 
ou não beneficiar de crédito sobre esses va-
lores.

Os cheques poderão ser entregues ao Ban-
co para depósito:

Para depósito – (cash-letter). Existem acor-
dos – “Cash Letter” entre bancos para obter 
rápidos reembolso dos cheques negociados, 
com prazos curtos para esse crédito. Esses 
acordos podem adoptar uma estrutura stan-
dard ou com crédito imediato:

Standard – pressupõe um prazo de indispo-
nibilidade dos fundos que varia em função da 
moeda em que o cheque é emitido, país e do 
Banco sobre o qual é sacado;

“Crédito imediato” - pressupõe a disponibi-
lização imediata do montante do cheque na 
conta de depósitos à ordem do cliente expor-
tador salvo boa cobrança existindo direito de 
regresso (é uma forma de crédito).
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Operações Documentárias

A
s operações documentárias são 
serviços bancários assentes em 
operações que têm por base 
exclusiva, a verificação de docu-
mentos. Podem ser transferências 

de pagamentos com base em documentos, 
remessas documentárias, créditos documentá-
rios de importação ou exportação, ou garan-
tias dos vários tipos possíveis, tendo sempre 
um ou vários suportes documentais.

4.1. Nas remessas 
de Exportação
Serviço bancário de cobrança de um conjun-
to de documentos (que, geralmente, transmi-
tem a propriedade da mercadoria), executado 
em rigorosa conformidade com instruções 
recebidas.

A responsabilidade do Banco prende-se ape-
nas com a conferência do número dos docu-
mentos solicitados.

O Banco – é prestador de um serviço, 
dado que actua como simples mandatário, 
actuando segundo instruções recebidas 
(mandato). A responsabilidade do Banco 
limita-se, apenas, ao incumprimento das 

instruções recebidas ou da sua incorrecta 
interpretação.

documEnToS quE 
conSTITuEm AS REmESSAS:
•	 Documentos	 Financeiros:	 Letras	 de	 Câm-

bio; Promissórias; Cheques; Recibos;

•	 Documentos	 Comerciais:	 Facturas;	 Docu-
mentos de Transporte; Títulos de Proprie-
dade.

Tipos de remessas/ 
cobranças:
Simples – apenas documentos financeiros;

Documentárias – documentos comerciais com 
ou sem documentos financeiros.

Para efectivar uma encomenda é habitual o 
fornecedor emitir uma factura proforma ou 
“proforma invoice” que, em termos genéricos 
deverá ser igual à factura definitiva ou “com-
mercial invoice”. Esta deverá servir de base 
à montagem de um Crédito Documentário, 
“Standby Letter of Credit”, Garantia Interna-
cional ou “International Bank Guarantee”.

Sendo as Remessas de exportação ou impor-
tação um serviço bancário, há lugar ao envio 
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de documentos e, como tal, existem custos 
associados a esta operação para o importador 
e exportador.

Estas formas de pagamento, por serem sim-
ples, devem apenas ser utilizadas quando 
há um conhecimento e ou uma experiência 
em operações idênticas, ou então como um 
pré-pagamento de uma exportação. O ris-
co destas operações normalmente é mais 
baixo devido ao conhecimento entre os in-
tervenientes, mas nunca constitui uma ga-
rantia de pagamento por parte do banco. 
O exportador só será creditado pelo valor 
da sua exportação após o banco receber ou 

Figura 20
intervenientes e CirCuito de doCumentos

cobrar a operação junto do banco do ex-
portador.

Estes meios de pagamento podem ter uma an-
tecipação financeira por parte do banco após 
analisado o risco de crédito. 

No caso das Remessas pode haver uma ante-
cipação das receitas de exportação, mas não 
há qualquer garantia de recebimento o que 
implica que, no caso de haver financiamento 
por parte do banco é o cliente que terá de 
pagar independentemente de ter recebido ou 
não do importador. Estas operações são mera-
mente financeiras. 
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Figura 21
desPesas Para imPortador e exPortador
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4.2. Créditos 
Documentários
Existem várias definições de Créditos Docu-
mentários, sendo que as várias instituições 
bancárias podem utilizar denominações dife-
rentes para as mesmas terminologias. Assim 
um crédito documentário (CD), ou uma Carta 
de Crédito (LC- Letter of Credit), são a mes-
ma coisa e representam um acordo entre um 
banco – Emitente – que age por instruções do 
seu cliente – Ordenador (Comprador/Impor-
tador), e que vai assumir perante o Beneficiá-
rio (Vendedor/Exportador), um compromisso 
de pagamento irrevogável - à vista ou a prazo 
– desde que cumpridos todos os termos e 
condições documentais e de prazos, enun-
ciados na carta de Crédito ou Crédito Docu-
mentário.

Os créditos documentários encontram-se 
sujeitos às Regras e Usos Uniformes Relativos 
aos Créditos Documentários (CD) - Publicação 
número 600 da Câmara de Comércio Interna-
cional (ICC).

A publicação sobre as Regras e Usos Unifor-
mes para Créditos Documentários, revisão 
2007, foi publicada pela ICC. Aplicam-se es-
tas regras a qualquer tipo de crédito, incluin-
do a “Standby letter of credit” (SBLC), sempre 
que o texto o indicar expressamente. Ficam 
igualmente vinculadas ambas as partes, salvo 
se houver exclusão expressa no próprio do-
cumento.

objEcTIVoS doS cRédIToS 
documEnTáRIoS 
•	 garantir o pagamento do valor da expor-

tação, desde que cumpra todos os ter-

mos e condições expressos na carta de 
crédito;

•	 Facilitar a obtenção de crédito bancário 
por parte do exportador (desconto do cré-
dito documentário);

•	 Constitui	um	compromisso de pagamento 
para o banco emitente;

•	 É	emitido	de	acordo	com	as	instruções do 
ordenador, as quais devem ser completas, 
claras, precisas e concisas;

•	 É	garantido	que	o	compromisso	do	banco	
emitente só funcionará se forem rigorosa-
mente cumpridas as suas instruções. Daí a 
conveniência do importador (ordenador do 
crédito) proceder a uma correcta exigência 
de documentos e demais condições na 
carta de crédito;

•	 O	Crédito	Documentário	entra	no	circuito	
bancário pela via do importador e constitui 
uma garantia de pagamento a favor do ex-
portador;

•	 Confere	maior	 segurança	para	os	 interve-
nientes nas transacções de comércio inter-
nacional.

Tipos de créditos 
documentários
Os créditos documentários podem variar con-
soante a sua forma de utilização e a modalida-
de de pagamento.

quAnTo ÀS FoRmAS dE 
uTIlIzAção

irrevogável - a partir do momento em que é 
emitido, o Banco emitente assume um com-
promisso definitivo perante o Beneficiário de 
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efectuar o pagamento nos prazos estipulados 
na carta de crédito, desde que cumpridos to-
dos os termos e condições estipulados no cré-
dito documentário. Esses termos e condições 
só podem ser alteradas, ou o crédito docu-
mentário cancelado, caso exista acordo entre 
as partes;

irrevogável não confirmado - o Banco notifi-
cador (normalmente o Banco do exportador) 
não junta a sua confirmação ao crédito, não 
existindo assim nenhum compromisso da sua 
parte de pagar, aceitar ou negociar. Neste 
caso, esse compromisso constitui responsabili-
dade exclusiva do Banco emitente;

irrevogável confirmado - o Banco notificador 
junta a sua confirmação ao crédito a pedido 
do exportador. Existe, neste caso, um compro-
misso do banco notificador de pagar este cré-
dito documentário, caso esteja nas condições 
negociadas e aceites entre as partes e todos 
os documentos estejam em conformidade 
com o definido nas condições da carta de cré-
dito. Neste caso, os custos inerentes à confir-
mação correm por conta do beneficiário do 
crédito, exportador. Constitui, portanto, uma 
garantia adicional para o exportador pois este 
será pago independentemente do banco do 
importador o fazer ou não.

Nota: a partir do momento em que é emiti-
do o crédito documentário, o Banco emitente 
assume um compromisso definitivo perante 
o Beneficiário, de efectuar o pagamento nos 
prazos estipulados na carta de crédito, desde 
que cumpridos todos os termos e condições 
estipulados no mesmo. Esses termos e condi-
ções só podem ser alteradas, ou o crédito can-
celado, caso exista acordo entre as partes.

O Banco notificador tem a função de notificar 
o beneficiário do crédito e pode ou não jun-
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tar a sua confirmação ao crédito documentá-
rio, se tal for solicitado pelo exportador. Caso 
não seja, o banco notificador não tem nenhum 
compromisso em pagar, aceitar ou negociar o 
crédito. 

Os créditos documentários podem ser classi-
ficados relativamente à modalidade de paga-
mento, podendo ser pagos:

À vista - o vendedor (exportador) acorda rece-
ber o produto da sua exportação, no momento 
da apresentação dos documentos exigidos ao 
abrigo do crédito, não consentindo nenhum 
prazo de pagamento diferido ao comprador 
(importador). A partir do momento em que 
o Banco recebe e confere os documentos e, 
desde que os mesmos estejam de acordo com 
os termos do Crédito Documentário, pagará o 
valor dos mesmos “à vista’’;

Crédito utilizável por aceite – o exportador, 
para além dos documentos comerciais exigi-
dos no Crédito Documentário, exige também 
um saque, podendo assim obter um adianta-
mento (desconto) do valor da exportação que 
efectuou;

Crédito utilizável por pagamento diferido 
– o exportador acorda com o importador um 
prazo de pagamento diferido no tempo. Ao 
beneficiar de um pagamento diferido no tem-
po, poderá o importador realizar antecipada-
mente os fundos da venda da mercadoria, e 
pagar o valor do crédito com a receita obtida;

Misto – estão subjacentes pagamentos à vista 
e pagamentos diferidos;

Crédito utilizável por negociação – O banco 
notificador/confirmador, paga as letras saca-
das pelo beneficiário do crédito e/ou docu-
mentos ao abrigo de uma apresentação em 
conformidade, adiantando ou concordando 

em adiantar fundos ao beneficiário na data ou 
antes da data em que o reembolso seja devido 
ao Banco designado.

custos
Os créditos documentários acarretam vários ti-
pos de custos para os intervenientes, que pas-
samos a enumerar:

Para o importador (ordenador do crédito)

•	 Abertura;

•	 Alteração;

•	 Prorrogação;

•	 Aceite	ou	Diferimento	de	prazo	(1);

•	 Pagamento;

•	 Anulação/Caducidade;

•	 Processamento	(2);

•	 Comunicação.

Tal como o ordenador da Carta de Crédito 
tem custos, o beneficiário também incorre em 
custos, ainda que em proporções diferentes, 
dependendo se quer ter algumas garantias 
adicionais, nomeadamente se quiser a confir-
mação do Crédito. 

Para o Exportador (beneficiário)

•	 Abertura;

•	 Notificação/	entrega;

•	 Confirmação	(3);	

•	 Alteração;

•	 Transferência	(1);

•	 Pagamento	/Negociação;

•	 Cancelamento	/Anulação;

•	 Processamento	(2);

•	 Comunicações.
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Nota 1: Comissão devida nos créditos a prazo 
e desde o último dia de incidência das comis-
sões de abertura ou prorrogação até ao ven-
cimento, aplicando-se sobre o valor de cada 
utilização.

Nota 2: Aplicável na abertura; alteração, 
aceite ou diferimento do prazo de paga-
mento.

Nota 3: Normalmente este custo apenas é 
suportado pelo beneficiário do crédito, pois 
é uma garantia adicional. Esta confirmação é 

solicitada ao banco do Beneficiário do crédito 
pelo próprio.

As vantagens para o beneficiário do crédito, 
tal como para o ordenador são inúmeras e in-
cluem a certeza do pagamento, desde que o 
Crédito Documentário esteja de acordo com o 
negociado.

No entanto, apesar dos custos inerentes, a sua 
utilização proporciona vantagens para os inter-
venientes, entre elas:

Figura 22
CirCuito e intervenientes da Carta de Crédito/ Crédito doCumentário
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VAnTAgEnS:

Para o importador (quem vai solicitar ao 
Banco a Abertura da carta de Crédito - Or-
denador):

•	 aumento dos prazos de pagamento a for-
necedores – existe sempre a possibilidade 
de, adicionalmente a um prazo de paga-
mento diferido previsto na carta de crédi-
to, o importador solicitar no vencimento 
do crédito, a concessão de uma conta em-
préstimo para liquidar o produto do crédito, 
usufruindo assim de um prazo ainda mais 

dilatado de pagamento das mercadorias 
que comprou ao estrangeiro.

•	 Maior segurança - tem a garantia que os 
documentos exigidos são os representati-
vos da mercadoria importada e que só vão 
ser pagos desde que sejam cumpridos os 
termos e condições do crédito documen-
tário.

Para o Exportador:

•	 Maior segurança e garantia de recebi-
mento - tem a garantia do pagamento da 
mercadoria expedida, contra a entrega 

Figura 23
CirCuito e intervenientes da Carta de Crédito transferÍvel
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dos documentos e cumpridos os termos 
e condições do crédito.

•	 antecipação de fundos - Possibilidade de 
negociação do recebimento antecipado 
do valor da exportação após entrega dos 
documentos no Banco (através, por exem-
plo, de um Desconto sobre o Estrangeiro 
ou pré-financiamento à exportação).

4.1. 
Créditos 
Documentários 
Transferíveis
São Documentos onde se encontra especifi-
cado a possibilidade de transferibilidade do 
crédito, podendo ser utilizável, no todo ou em 
parte, por um outro beneficiário (segundo be-
neficiário) a pedido do primeiro beneficiário.

“artº38 ruu (Regras Usos Uniformes) da ICC

Um crédito transferível, no momento da trans-
ferência, deverá reflectir com rigor os termos 
e condições do crédito que lhe deu origem, 
com excepção para os seguintes aspectos que 
podem ser alterados:

•	 Montante	do	crédito;

•	 Preços	unitários;

•	 Data	de	validade;

•	 Período	para	apresentação;

•	 Data	limite	de	embarque.

Os direitos transferidos devem ser idênticos 
aos garantidos pela carta de crédito ao bene-
ficiário original. Contudo, são permitidos con-

forme o referido nas Regras e Usos Uniformes 
relativos aos Créditos Documentários (RUU) a 
redução dos custos unitários, o período de va-
lidade ou a data para apresentação dos docu-
mentos, ainda que a atenção deverá estar nes-
ta última data que deverá ser anterior à data 
da validade do Crédito.

A melhor forma de entender o conceito de 
Créditos Transferíveis ou cartas de crédito 
transferíveis será com um exemplo prático: 
Suponhamos que, um Cliente português, pri-
meiro beneficiário de um Crédito documentá-
rio aberto a seu favor em Angola, transfere o 
mesmo para um segundo beneficiário marro-
quino.

Isto em termos práticos quer dizer que o Por-
tuguês para satisfazer uma encomenda para 
Angola vai comprar matéria prima ou parte da 
encomenda a um fornecedor em Marrocos.

Aspectos a verificar na 
recepção das cartas de 
crédito transferíveis
•	 Tipologia	da	carta	de	crédito	(confirmada;	

transferível);

•	 Correcta	 designação	 do	 beneficiário,	 en-
dereços do beneficiário ordenador;

•	 Moeda,	montantes;

•	 Condições	de	pagamento;

•	 Possibilidade	de	cumprimento	das	obriga-
ções estabelecidas, embarque, desembar-
que, transbordo;

•	 Descrição,	preços	unitários,	características;

•	 Termos	de	entrega	(Incoterms);

•	 Datas	e	documentos	exigidos.
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Dada a complexidade das cartas de crédito, 
que por serem um meio de pagamento garan-
tido, encontram-se regulamentadas por regras 
e usos uniformes estabelecidas pela ICC, estas 
encontram-se traduzidas em duas linguagens 
de forma a facilitar a sua compreensão, sendo 
disponibilizadas em Inglês e num idioma dos 
países que fazem parte do acordo internacio-
nal de comércio.

Ainda nesta temática, existem um conjunto 
de artigos de alguma importância, que regu-
lamentam as divergências nos documentos 
que são exigidos na carta de crédito, e que 
por esse motivo, o seu conhecimento torna-se 
importante.

dIVERgêncIAS

Quando o teor do conteúdo dos documentos 
não está de acordo ou em conformidade com 
os termos da carta de crédito, tal como defini-
do nas regras aplicáveis e prática Internacional 
(art.º 14º e 15º RUU).

conSEquêncIAS

Cessa o compromisso irrevogável de paga-
mento da carta de crédito e o Banco emitente 
ou o Banco confirmador podem recusar os do-
cumentos apresentados (artº16 RUU).

RESolução

Na impossibilidade de proceder à correcção 
dos documentos, é geralmente aceite como 
prática bancária do Banco designado/confir-
mador:

•	 Solicitar	ao	ordenador	o	acordo	das	diver-
gências, mantendo os documentos em seu 
poder;

•	 Remeter	os	documentos	ao	Banco	emiten-
te para obter a aprovação do Ordenador 
procedendo ao pagamento uma vez obti-
do o acordo (Artº 16 RUU).

Principais causas:

•	 Irregularidades	 na	 emissão	 da	 factura	 ou	
na Lista de Embalagem;

•	 Documentos	de	transporte	sem	identifica-
ção expressa do transportador, não con-
firmando o embarque efectivo ou não de 
acordo com as RUU (arº 17);

•	 Embarque	tardio;

•	 Apresentação	tardia;

•	 Documentos	em	falta;	

•	 Não	 cumprimento	 do	 escalonamento	 de	
embarques.

Salientam-se algumas citações do Regulamen-
to e Regras dos Créditos Documentários:

art.º3 - A definição de que os créditos docu-
mentários são, por natureza própria, transac-
ções distintas das vendas ou de outros con-
tratos em que se possam basear, os quais não 
dizem respeito aos bancos, nem os vinculam;

art.º4 - A clarificação de que nas operações 
de crédito documentário todas as partes inte-
ressadas devem ter em consideração os do-
cumentos e não as mercadorias, serviços e/
ou quaisquer outras obrigações contratuais às 
quais os documentos se possam reportar;

art.º5 - O princípio de que as instruções para 
a emissão e/ou alteração de créditos docu-
mentários devem ser completas e precisas;

Os bancos devem desencorajar qualquer ten-
dência para incluir demasiados pormenores no 
crédito documentário, a fim de evitar qualquer 
confusão ou mal-entendido;
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art.º13 - O princípio de que os bancos de-
vem examinar os documentos com razoável 
cuidado, a fim de se assegurarem de que, 
aparentemente, estão em conformidade, 
confirmada com os termos e condições do 
crédito;

Os documentos que não concordam entre si 
serão considerados como não apresentando, 
aparentemente, conformidade com termos e 
condições do crédito;

artº16 - A clarificação de que os bancos não 
assumem qualquer obrigação ou responsabili-
dade pelas consequências decorrentes da de-
mora e/ou extravio no trânsito de quaisquer 
mensagens, cartas ou documentos, ou pela 
demora, mutilação ou outros erros ocorridos 
na transmissão de qualquer telecomunicação.

art.º42 - O princípio de que todos os créditos 
documentários devem estipular a data de vali-
dade para apresentação dos documentos para 
pagamento, aceite ou negociação.
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Garantias Bancárias 
Internacionais

A
s garantias bancárias interna-
cionais são uma modalidade de 
crédito por assinatura tal como 
os créditos documentários ou as 
“standby letters of credit”, em 

que um Banco se constitui como garante de 
obrigações assumidas pelo seu Cliente peran-
te terceiros.

dEFInIção

Haverá necessidade de definir o que significa 
“Crédito por Assinatura”. Segundo a termi-
nologia bancária, Crédito por assinatura é um 
compromisso em que o banco se compromete 
a pagar pelo cliente e assumir as suas respon-
sabilidades financeiras no momento futuro e 
para o caso de se tornar necessário. 

O facto de o Banco poder assumir as dívidas 
do cliente, permite-lhe fazer operações onde 
existe um risco de incumprimento ou por for-
ma a reforçar a confiança do cliente.

Constitui, portanto, um compromisso de natu-
reza autónoma – legalmente distinto da tran-
sacção comercial que lhe está subjacente.

A emissão de uma garantia bancária interna-
cional surge como resultado de:

•	 uma	negociação	contratual;	

•	 por	 imposições	 legais	 (estatutárias	ou	na-
cionais);

•	 por	exigência	por	parte	de	um	dos	Contra-
entes.

Operação através da qual um Banco assume 
o compromisso de aceitar a responsabilidade 
por um determinado pagamento, caso ocorra 
um incumprimento por parte do Ordenador, 
previsto na Garantia.

As “Uniform Rules for Demand Garantees”, 
urDg 758, adoptaram uma estrutura similar 
às da uCP600, vulgarmente utilizado como 
sendo as regras e usos uniformes para as 
garantias para que a sua leitura e compreen-
são ficasse mais facilitada.

Os diversos conceitos associados, como sejam 
os de emissão, alteração, apresentação em 
conformidade, entre outros, são definidos de 
forma precisa e inequívoca para se evitarem, 
no limite do possível, as interpretações subjec-
tivas. Assim quanto à sua forma de emissão a 
garantia pode ser:

•	 DIRECTA:

 No acto de emissão da garantia intervém 
apenas uma instituição financeira. O Banco 
Emissor da garantia entrega-a directamen-
te ao Beneficiário.

•	 INDIRECTA:

 É aqui que surge a figura do Banco Con-
tragarante. Por imposição contratual ou 
exigências legais, a emissão de garantias 
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a favor de residentes em determinados 
países deve ser efectuada por Bancos 
Residentes nesses países. A pedido do 
Beneficiário, no caso de não conhecer o 
Banco Emitente e pretender um reforço 
via Contragarante.

A tabela 24 apresenta uma breve descrição das 
características principais e dos intervenientes 
numa garantia bancária internacional:

Já quanto à sua natureza, as garantias po-
dem ter as seguintes classificações:

“FirST DEMaND” com necessidade de apre-
sentação de documentos

Declaração de incumprimento juntamente 
com outros documentos pedidos no texto da 
garantia, por exemplo o contrato comercial, 
declaração de inspecção emitida por entidade 
de supervisão, etc.

O Beneficiário pode solicitar, ao mínimo sinal 
de incumprimento por parte do Ordenador, 
que o Banco Emissor honre com prontidão o 
compromisso assumido, independentemente 
da apresentação de quaisquer provas que jus-
tifiquem o incumprimento subjacente.

Para que uma garantia seja tipo “first demand” 
deve expressamente referi-lo no seu texto.

“SurETY DEFauLT“ 
ou garaNTia aCESSÓria

O pagamento ao beneficiário só será efectua-
do caso, no acto de reclamação do pagamen-
to, aquele que justificar devidamente o seu 
pedido, comprove o incumprimento por parte 
da entidade garantida.

“BiD BOND“ ou “TENDEr guaraNTEE“

Utilizada nas situações em que existem concur-
sos onde são exigidas Garantias emitidas por 
Instituições Bancárias atestando a capacidade 
do concorrente de levar a cabo o contrato ao 
qual se propõe.

Esta garantia dá assim algum conforto ao adju-
dicador do concurso de que será indemnizado 
caso o concorrente escolhido:

•	 retire	a	oferta	antes	de	expirar	o	prazo	de-
finido;

•	 venha	a	recusar	a	adjudicação;

•	 ou	não	tenha	capacidade	para	executar	o	
seu trabalho sendo necessário fazer novo 
concurso.

Figura 24
CaraCterÍstiCas PrinCiPais dos intervenientes numa garantia BanCária internaCional
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“PErFOrMaNCE BOND”

Utilizada numa fase seguinte do processo con-
tratual, e após a adjudicação.

Destina-se a garantir ao adjudicador que o 
adjudicatário tem capacidade para, nas fases 
seguintes do contrato, prosseguir com o tra-
balho para o qual foi seleccionado e que, no 
caso de falhar no cumprimento do estabeleci-
do, haverá lugar a indemnização destinada a 
ressarcir o Beneficiário da Garantia.

“aDVaNCED PaYMENT guaraNTEE”

Nos casos em que estão previstos pagamen-
tos antecipados, estes poderão ser efectua-
dos mediante a apresentação desta Garantia 
para precaver a eventualidade do potencial 
reembolso dos fundos ao adjudicador em 
caso de incumprimento posterior do adjudi-
catário.

“rETENTiON MONEY guaraNTEE”

Caso particular de garantia relacionada com 
pagamentos antecipados, em que se exige 
que uma determinada percentagem desses 
pagamentos seja retida para segurança do ad-
judicador. Caso o adjudicatário pretenda utili-
zar a totalidade dos pagamentos antecipados, 
poderá fazê-lo mediante a apresentação de 
uma “Retention Money Guarantee”.

“MaiNTENaNCE BOND”

Após a realização do trabalho principal, pode-
rá estar contratualmente previsto um serviço 
de manutenção regular ou assistência técnica. 
Para este efeito poderá ser exigida a emissão 
de uma “Maintenance Bond”, garantindo ao 
Beneficiário da mesma uma indemnização 
caso o prestador destes serviços não cumpra 
com as suas obrigações contratuais.

Existe um outro tipo de Garantia específica, 
que consiste num misto de garantias com um 
meio de pagamento, que tal como os créditos 
documentários, envolve cuidados e circuito 
específico, e como tal terá igualmente uma 
breve descrição para facilitar o seu entendi-
mento.

5.1. “Standby 
Letters of Credit 
- SBLC”

dEFInIção

Compromisso de natureza autónoma, legal-
mente distinto da transacção comercial que 
lhe está subjacente.

Um Banco, a pedido do seu cliente/ordena-
dor, emite uma SBLC a favor de um beneficiá-
rio, com o propósito de garantir que, em caso 
de incumprimento por parte do ordenador, e 
mediante accionamento por parte do benefi-
ciário, o banco pagará o montante do incum-
primento.

Visa objectivos similares aos das garantias 
bancárias.

A emissão poderá estar sujeita às Regras e 
Usos Uniformes para os Créditos Documen-
tários (Publicação 600 da ICC) ou às Práticas 
Internacionais para as “Standby letters off cre-
dit” ou também chamado “Crédito standby” 
(ISP98- Publicação 590 da ICC).
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Figura 25
CirCuito de Pedido de garantia BanCária

Constitui um compromisso irrevogável, por 
parte de um banco emitente, de proceder a 
um pagamento a um dado beneficiário contra 
a apresentação de documentos estipulados na 
própria “standby” – usualmente uma declara-
ção de incumprimento emitida pelo beneficiá-
rio, acompanhada ou não de outra documen-
tação comprovativa.

Reportam-se a situações de incumprimento 
que poderão derivar dos mais diversos tipos 
de transacções.

A “Standby Letter of Credit”, quando emitida, 
assume uma função secundária como meio de 
pagamento.

uma carta de crédito standby poderá desti-
nar-se a:

•	 Garantir	o	cumprimento	de	uma	qualquer	
obrigação de natureza não financeira, pro-
tegendo a entidade beneficiária das perdas 
e danos resultantes da omissão por parte 
da entidade ordenadora;
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•	 Garantir	 a	 devolução	 de	 um	 pagamento	
antecipado;

•	 Servir	de	suporte	à	emissão	de	uma	outra	
“standby” ou instrumento de compromis-
so similar (carácter de contragarantia);

•	 Garantir	 cumprimentos	 de	 contratos	 de	
prestação de serviços;

•	 A	SBLC	só	é	accionada	se	o	acordo	entre	
as duas partes não for cumprido ou se for 
cumprido de forma incorrecta;

•	 As	 SBLC’s	 deverão	 ter	 uma	 componente	
documental pequena, sendo documento 
essencial uma declaração (do Beneficiário) 
de incumprimento, cuja minuta deverá ser 
previamente validada por todos os seus in-
tervenientes;

•	 A	SBLC	poderá	ser	confirmada	pelo	Banco	
do Beneficiário, sendo esta confirmação uma 
garantia adicional à do Banco emitente.

Diferenças entre SBLC - “standby letter of 
credit” e CD’s- Créditos Documentários ou 
cartas de crédito.

•	 A	função	principal	de	um	crédito	documen-
tário é ser um meio de pagamento (embora 
tenha uma função acessória de garantia).

•	 A	SBLC,	quando	emitida,	equivale	a	uma	
garantia de “first demand”, embora possa 
ter também a função secundária de meio 
de pagamento.

resumindo

Normalmente, a componente documental da 
SBLC é pequena (por exemplo, apenas a fac-
tura, uma declaração de dívida, etc.) mas tem 
de ter um documento essencial que é a decla-
ração do beneficiário de incumprimento, cuja 
minuta deve ser previamente validada por to-
dos os intervenientes.

Tal como acontece com os créditos documen-
tários, o beneficiário de uma SBLC pode exi-
gir que o seu banco junte a sua confirmação 
à SBLC emitida pelo banco estrangeiro. Esta 
confirmação dá ao beneficiário uma garantia 
adicional à do banco emitente.
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Outros Instrumentos

T
endo abordado os instrumentos 
de pagamento internacionais mais 
utilizados, não se poderia deixar 
de abordar outras formas de apoio 
como sejam o financiamento atra-

vés de antecipação de crédito de facturas e 
os seguros.

6.1 Factoring 
internacional
O Factoring internacional de Exportação 
constitui mais um instrumento financeiro de 
apoio às empresas e consiste na transmissão 
da responsabilidade de cobrança de facturas 
a uma entidade especializada, com a possibili-
dade de poder antecipar esses valores.

Serviço de Cobrança: a cobrança dos créditos 
cedidos é efectuada por uma Empresa de fac-
toring correspondente localizada no país do 
Devedor/Comprador, tirando assim partido do 
conhecimento local do mesmo.

Este processo permite eliminar as barrei-
ras linguísticas no processo de cobrança e 
reduzir custos administrativos, permitindo 
a libertação de recursos humanos e finan-
ceiros da empresa exportadora sem preju-

ízo de todo o processo de liquidação dos 
créditos.

Possibilidade de acesso a uma forma de finan-
ciamento à sua actividade de exportação.

Exemplificando, a empresa entrega junto do 
banco as facturas de um ou vários clientes 
para quem exportou e solicita a antecipação 
desses fundos. O banco analisa o risco e an-
tecipa uma percentagem desse valor. Na data 
do vencimento o banco cobra o montante jun-
to do banco do importador.

VAnTAgEnS:

Cobertura de risco de não pagamento – é 
garantido o pagamento sobre os créditos ce-
didos e aprovados ao abrigo do limite previa-
mente aprovado, desde que sobre os mesmos 
não existam disputas comerciais. É garantido 
o pagamento após 90 dias da data de venci-
mento dos créditos pela factoring de Importa-
ção (pagamento sob garantia);

Serviço de Cobrança - a cobrança dos crédi-
tos é efectuada pela factoring de Importação, 
no país de devedor, tirando assim partido do 
conhecimento local do mesmo; 

Permite o acesso a uma fonte de financiamen-
to alternativa - através da possibilidade da an-
tecipação de fundos sobre os créditos cedidos;
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Figura 26
CirCuito de faCtoring internaCional
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Dá a possibilidade de aumento do número 
de clientes externos - suportado na respecti-
va cobertura de risco.

6.2 Linhas de 
Crédito com 
garantia Mútua

garantia mútua 
A garantia Mútua, utilizando a definição do sis-
tema Nacional que presta este tipo de serviços, 
a Sociedade de Garantias Mutuas (SgM), é um 
sistema mutualista de apoio às micro, peque-
nas e médias empresas, que se traduz na pres-
tação de garantias para facilitar a obtenção de 
crédito, mas também de outro tipo de garantias 
necessárias ao desenvolvimento empresarial, 
nomeadamente de garantias para o apoio ao 
comércio internacional. A característica mutu-
alista resulta do facto de as empresas benefi-
ciárias das garantias assumirem a condição de 
accionistas de Sociedades de Garantia Mútua. 

O Sistema de Garantia Mútua é participado 
pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à Inovação) e por outras 
entidades financeiras e associativas e tem a su-
pervisão do Banco de Portugal.

modo de Actuação
O Sistema Nacional de Garantia Mútua assen-
ta em três pilares:

Figura 27
intervenientes e CirCuito de doCumentos
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1. Sociedades de Garantia Mútua (SGM) - 
Norgarante, Lisgarante e Garval, divididas 
por regiões, norte, sul e Lisboa respectiva-
mente;

2. O Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM), 
um fundo de “resseguro”, dotado com 
fundos públicos, que cobre parcialmente 
o risco das operações concretizadas pelas 
SGM, alavancando a sua capacidade de 
apoio às PME;

3. Uma entidade coordenadora de todo o sis-
tema, a SPGM - Sociedade de Investimen-
to, que gere o FCGM e promove, quer o 
desenvolvimento das SGM, quer a imagem 
do produto garantia mútua em favor das 
PME, enquanto presta serviços de “BackO-
ffice” às entidades do sistema.

6.3 Seguros 
de Crédito
O Seguro de Crédito permite a gestão de cré-
dito a clientes e cobre o risco de não paga-
mento das vendas a crédito de bens e serviços, 
efectuadas em Portugal ou no estrangeiro.

Constitui mais um instrumento de apoio alter-
nativo ao comércio internacional. A cobertura 
de riscos de crédito pode ser solicitada direc-
tamente à entidade seguradora ou junto de 
uma instituição bancária.

cobERTuRA dE RIScoS

As vantagens dos Seguros de Crédito, apesar 
dos custos inerentes e da morosidade inerente 
ao processo de análise de risco, permitem:

•	 Partilha	do	 risco	e	protecção	do	fluxo	de	
receitas face a perdas de não pagamentos 
imprevistos, assegurando a continuidade 
do negócio;

•	 A	expansão	das	 vendas	 com	maior	 segu-
rança, com possibilidade de diversificação 
de produtos, clientes e mercados e/ou re-
forçando negócios com actuais parceiros;

•	 Beneficiar	 de	 um	 serviço	 de	 recuperação	
total dos créditos, à escala mundial, que 
garante a rápida cobrança do valor em dí-
vida, tanto na fase de ameaça como após 
o pagamento da indemnização.

O processo de avaliação de risco de uma car-
teira ou de uma operação individual implica 
uma avaliação profissionalizada do risco e uma 
experiente equipa de analistas de risco, que 
permitem: uma segmentação por sectores de 
actividade, um sistema de avaliação de entida-
des de risco através de um sistema de rating 
próprio e uma Gestão de informação através 
de poderosos sistemas informáticos.

Tal como os demais instrumentos de mitigação 
de riscos inerentes ao comércio internacional, 
também os Seguros de Crédito apresentam 
vantagens, de entre elas, o facto de permi-
tirem às empresas focarem-se nos seus reais 
desafios e expandir as suas vendas com a con-
fiança que o pagamento será concretizado, 
tanto no mercado interno como no mercado 
externo.

No entanto, não cobrem:

•	 As	vendas	às	seguintes	entidades:	Estado,	
Autarquias locais ou Institutos ou Organis-
mos públicos;

•	 Clientes	 sem	 estatuto	 de	 comerciantes:	
pessoas singulares não comerciantes, as-
sociações, sociedades civis, fundações e 
pessoas colectivas religiosas;
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•	 Sucursais,	filiais,	agências	ou	empresas	que	
tenham ligações relevantes de capital com 
o segurado/tomador ou com membros dos 
corpos gerentes comuns;

•	 Créditos	 contestados	ou	 impugnados	pe-
los clientes (litígios) relativamente aos quais 
não tenha sido feita prova por decisão judi-
cial da sua existência e exigibilidade;

•	 Juros,	comissões,	custos	de	negociação	ou	
devolução de cheques, letras e livranças ou 
outros efeitos comerciais, multas, penalida-
des, taxas excepto o IVA (Imposto sobre o 
Valor acrescentado) ou de impostos espe-
ciais de consumo;

•	 Situações	de	fraude	e	situações	de	recusa	
arbitrária;

EM CaSO DE iNCuMPriMENTO:

•	 Comunicação	da	ameaça	do	sinistro

 Após a data do vencimento da factura, o 
segurado tem de comunicar à seguradora a 
ameaça do sinistro, num período máximo de 
60 dias. A partir desta data a seguradora ini-
cia diligências de cobrança junto do cliente.

•	 Verificação	e	Participação	do	Sinistro

 Decorridos 120 dias a contar da data da co-
municação da ameaça de sinistro, verifica-
se o sinistro e tem de ser feita a respectiva 
participação à seguradora.

•	 Pagamento	da	Indemnização

 Após a participação do sinistro, a segura-
dora tem 30 dias para proceder à regula-
ção e admissão do sinistro.

iMPOrTâNCia DO SEgurO DE CréDiTO 
Na MiTigaçãO DE riSCO:

•	 Através	do	 endosso	da	 cessão	do	direito	
de indemnização a um banco, esse poderá 
aprovar operações de crédito com maior 
conforto, uma vez que se torna beneficiário 
das apólices emitidas pelas seguradoras;

•	 Permite	igualmente	melhorar	as	condições	
do crédito por via do princípio de substitui-
ção de grau de risco;

•	 Esta	situação	aplica-se	a	diversos	produtos	
desde - Financiamentos à Exportação e Im-
portação, Abonos e Descontos e Factoring 
Internacional.

Figura 28
seguros de Crédito: CoBertura de risCos ComerCiais e PolÍtiCos
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6.4 Linhas 
de Crédito à 
Exportação com 
Seguro de Crédito
Consiste num conjunto de linhas de seguros de 
crédito à exportação, com garantia do Estado 
Português, para a cobertura de operações de 
exportação de bens e serviços.

Em Outubro de 2019 foi assinado um Protocolo 
entre o Estado, a Seguradora Cosec e a ANEME 
– Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e 
Electromecânicas, onde foi disponibilizada mais uma 
nova linha especial para o sector Metalomecânico e 
dos Moldes que contempla, entre outras, uma linha 
específica para a Internacionalização ao abrigo do 
Programa Capitalizar Mercados Externos.

Objectivo: 

•	 Dinamizar	as	exportações	portuguesas,	minimi-
zando os efeitos da crise financeira e económi-
ca internacional, através do seguro de créditos 
à exportação com Garantia do Estado;

•	 Linha	 totalmente	garantida	pelo	Estado	e	
gerida pela seguradora Cosec;

•	 Autonomia	de	decisão	da	seguradora	para	
garantias até 1 milhão de euros.

Destinatários:

•	 Empresas	 exportadoras	 portuguesas	 do	
sector Metalúrgico, Metalomecânico e dos 
Moldes (os bancos ou instituições financei-
ras podem ser cessionários/beneficiários 
dos direitos à indemnização das apólices).

riscos cobertos:

•	 Comerciais	(risco	empresa)	e	políticos	(ris-
co país).

Operações elegíveis:

•	 Exportação	de	bens	e	serviços,	com	incor-
poração nacional relevante.

Tipo e prazo das operações:

•	 Cobertura	de	operações	de	exportação	de	
bens ou serviços, individuais ou de execu-
ção continuada;

•	 Prazo	 de	 recebimento	 dos	 créditos	 até	 2	
anos.

Países não elegíveis:

•	 Países	 da	União	Europeia,	 com	excepção	
da Grécia;

•	 Países	da	OCDE	-	Organização	para	a	Co-
operação e Desenvolvimento Económico: 
Austrália, Canadá, EUA, Islândia, Japão, 
Noruega, Nova Zelândia, Suíça.

Condições do seguro:

•	 98%	da	percentagem	de	cobertura.

Em caso de incumprimento, o seguro funcio-
na em 3 etapas:

a) Comunicação da ameaça do sinistro

 Após a data do vencimento da factura, o 
segurado tem de comunicar à Seguradora 
a ameaça do sinistro, num período máximo 
de 60 dias. A partir desta data a Segurado-
ra inicia diligências de cobrança junto do 
cliente.

b) Verificação e Participação do Sinistro

 Decorridos 120 dias a contar da data da co-
municação da ameaça de sinistro, verifica-
se o sinistro e tem de ser feita a respectiva 
participação à Seguradora.

c) Pagamento da Indemnização

 Após a participação do Sinistro a Segura-
dora tem 30 dias para proceder à regula-
ção e admissão do sinistro.
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Figura 29
CirCuito de exPortação Com seguro de Crédito

Em RESumo:

O Seguro de crédito 

Apoia a gestão do crédito a clientes e cobre o 
não pagamento das vendas a crédito de bens 
e serviços.

Os riscos cobertos pelo Seguro de Créditos:

•	 Mora	do	devedor;

•	 Falência	judicial,	concordata	ou	moratória;

•	 Insuficiência	 de	 meios	 do	 devedor	 com-

provada judicialmente ou reconhecida pela 
seguradora, comerciais (risco empresa) e 
políticos (risco país).

Para complementar a informação sobre o 
comércio internacional, torna-se necessário 
fazer uma breve alusão aos Incoterms. Fa-
zem parte integrante dos contratos interna-
cionais, mas não os substituem. São funda-
mentais na definição das responsabilidades 
das partes.
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Incoterms

Os incoterms (“International Commercial Ter-
ms”) constituem um conjunto regras e cláusu-
las contratuais, aplicadas nas transacções de 
compra e venda internacional, que definem os 
agentes responsáveis pelas diferentes tarefas 
durante essas transacções.

Com reconhecimento a nível global, especifi-
cam todas as tarefas, riscos e custos associados 
durante a transacção de bens entre o vendedor 
e o comprador. Desta forma, torna-se possível 
a identificação dos momentos de transferência 
de risco nas várias transacções estabelecidas, 
permitindo diminuir de forma significativa a 
possibilidade de ocorrência de problemas de 
compreensão que possam resultar em custos 
potencialmente avultados.

FunçõES doS IncoTERmS:
•	 Definem	a	transferência	de	gastos,	ou	me-

lhor, esclarecem o momento a partir do 
qual, os gastos são pagos por quem. O 
vendedor sabe exactamente qual o mo-
mento e o local até aos quais deverá assu-
mir os gastos respeitantes ao seu contrato 
de venda e, assim, incluí-los no preço;

•	 Este	 conjunto	de	 regras	e	procedimentos	
permite que o comprador possa reconhe-
cer exactamente os gastos que deve acres-
centar ao preço de compra para poder 
comparar com outras ofertas;

•	 Definem	 igualmente	a	 transmissão	do	 ris-
co. O comprador sabe exactamente o mo-
mento e o local a partir dos quais se realiza 
a transferência do risco, passando a ser da 
sua responsabilidade. Os Incoterms defi-
nem o momento e o local a partir dos quais 
a responsabilidade do vendedor acaba e 
começa a do comprador. Este dado é de 
extrema importância para segurar a merca-
doria;

•	 Definem	 o	 local	 a	 partir	 do	 qual	 sairá	 a	
mercadoria. Os Incoterms assinalam o local 
exacto onde o vendedor deve depositar a 
mercadoria e, assim, o local onde o com-
prador a irá levantar.

Em Janeiro de 2020 será publicada uma nova 
versão dos Incoterms, os incoterms® 2020. 
No entanto, as empresas poderão continuar a 
utilizar os Incoterms 2010. Para que isso acon-
teça, as empresas deverão informar e especi-
ficar devidamente nos respectivos contratos 
celebrados, pois só assim ficam esclarecidas e 
salvaguardadas as regras utilizadas.

REcomEndAçõES:
•	 Incluir	 sempre	 a	 expressão	 «Incoterms®	

2010»	ou	 «Incoterms®	2020»	 (a	partir	 de	
Janeiro de 2020) conforme for o caso, logo 
a seguir à indicação do Incoterm. Exemplo: 
FOB	Lisboa	Incoterms®2020;



61

•	 Utilizar	apenas	os	11	Incoterms	em	vigor	na	
sua forma de três letras seguido do local 
ou porto de entrega estabelecido;

•	 Fornecer	 instruções	precisas	à	 transporta-
dora no que respeita ao Incoterm utiliza-
do, de forma a garantir que o contrato de 
transporte esteja de acordo com o contra-
to de compra e venda;

•	 As	regras	Incoterms®2010	incluem:

- Transferência do risco de perda ou da-
nos sobre a mercadoria;

- Divisão de custos;

- Contratos de transporte e seguro, quan-
do aplicável;

- Licenças de importação/exportação.

•	 As	regras	Incoterms®2010	excluem:

- Preços e métodos de pagamento;

- Transferência de propriedade;

- Qual o Tribunal competente.

•	 Consultar	a	publicação	Incoterms®	2010	da	
Câmara Internacional de Comércio (ICC). 

Em Setembro de 2019 a ICC apresentou 
ao mercado português as novas regras 
Incoterms®2020,	com	a	sua	publicação	numa	
edição bilingue Português-Inglês. Esta nova 
edição dos termos comerciais para a entrega 
de mercadorias permite oferecer maior se-
gurança e certeza às empresas de qualquer 
parte do mundo face à sua versão anterior. 

Por conseguinte, a sua análise torna-se re-
levante.

Com base nos incoterms® 2020, as regras 
para qualquer modo ou modos de transpor-
te podem adoptar a forma:

•	 EXW Na fábrica (apenas para transportes 
dentro território);

•	 FCa Franco transportador;

•	 CPT Porte pago até;

•	 CiP Porte e seguro pagos até.

grupo C (Transporte com local designado)

O exportador contrata o seguro e a transpor-
tadora, mas sem assumir o risco de perda ou 
danos da mercadoria nem qualquer custo adi-
cional proveniente do embarque e expedição.

As condições CPT (significam que “o porte 
pago” até ao local devidamente designado 
vendedor/exportador). O risco das condições 
de chegada da mercadoria é transferido ao 
comprador/importador. Esse risco deverá ser 
salvaguardado por este.

No incoterm CiP (Porte e seguro pagos até ao 
Local designado), significa que “o porte e se-
guro estão pagos até” ao local devidamente 
designado vendedor/exportador.

Sendo o grupo C, acima indicados é idênti-
co ao grupo F, o cumprimento do contrato, 
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em ambos os casos, significa que o vendedor 
cumpre o contrato no país de embarque ou 
expedição para exportação.

grupo D (Chegada ou descarga)

O vendedor/exportador suporta todos os 
custos e riscos até entregar a mercadoria no 
país de destino com indicação exacta do local 
através da correcta informação da morada.

•	 DPu Substitui a designação DAP (deve de-
finir-se o local exacto);

•	 DDP Entregue com direitos pagos.

O vendedor não tem obrigação perante o 
comprador de contratar o seguro de trans-
porte, uma vez que é o próprio vendedor que 
corre os riscos até ao momento de entrega no 
local estabelecido.

Relativo às regras para transporte marítimo e 
por vias navegáveis interiores:

•	 	FaS Franco ao longo do navio;

•	 	FOB Franco a bordo;

•	 CFr Custo e frete;

•	 CiF Custo, seguro e frete.

A diferença entre os grupos F e C,  para o 
transporte marítimo é que o risco se prolon-
ga até ao momento de entrega no local esta-
belecido no país de importação. O vendedor 
não tem obrigação perante o comprador de 
contratar o seguro de transporte, uma vez 
que é o próprio vendedor que corre os riscos 
até ao momento de entrega no local estabe-
lecido no porto de embarque. 

grupo E (Saída): EXW (Ex Works)

Onde a responsabilidade sobre a mercadoria 
é transferida para o comprador a partir da sa-
ída de fábrica. Só é utilizado no  mercado na-
cional.

grupo F (Respectivo transporte principal): 
FCa, FaS, FOB

Onde o exportador deve entregar as merca-
dorias ao Transportado nomeado pela impor-
tador, no local e data indicados;

Para o transporte marítimo tradicional (merca-
dorias levantadas a bordo)

Incoterms: FaS, FOB, CFr, CiF, DES e DEQ

Para contentores, multimodal e carga geral

Incoterms: EXW, FCa, CPT, CiP, DaP, DDu e 
DDP

Tendencialmente os Incoterms têm sido re-
vistos de 10 em 10 anos, e a última revisão 
foi realizado durante o final de 2019, estando 
prevista a sua implementação a partir de Ja-
neiro de 2020. Estes novos termos foram re-
vistos tendo em atenção as novas tecnologias 
utilizadas na facilitação e diminuição dos riscos 
inerentes ao transporte e logística. 

Os Incoterms 2020 foram preparados por um 
Comité de Redacção (Grupo de Redacção), 
que pela primeira vez foi constituído por re-
presentantes da China e da Austrália, embora 
a maioria dos membros seja europeia.

Este Comité reúne periodicamente para dis-
cutir as diferentes questões que vêm dos 150 
membros (principalmente Câmaras de Comér-
cio) que fazem parte da Câmara de Comércio 
Internacional.



63

A 
temática da Internacionalização 
assume, nos dias de hoje, um capí-
tulo importante no plano de negó-
cios ou no planeamento orçamen-
tal de um projecto ou empresa.

A Internacionalização não é mais um fim mas 
muitas vezes o caminho e a razão de ser, 
isto é, hoje, as empresas já são muitas vezes 
criadas com o foco específico na abordagem 
aos mercados internacionais. Outras há em 
que o mercado nacional se apresenta ape-
nas como temporário e mercado de teste, 
visando a internacionalização como caminho 
a seguir. 

O autofinanciamento fora, muito recentemen-
te, a estrutura de financiamento mais utilizada 
em operações de internacionalização. O in-
vestimento directo, o qual pode ser realizado 

através da constituição de veículos societários 
locais ou da aquisição de partes de capital de 
sociedades já presentes no país de destino, 
foi a alternativa seleccionada pela maioria das 
empresas em Portugal. Nesta altura acabava 
por ser a falta de recursos próprios o maior en-
trave apresentado pelas empresas para o seu 
crescimento internacional.

No entanto, o financiamento bancário e o 
recurso a incentivos públicos acabaram por 
assumir maior relevância nos últimos anos e 
acabaram por agilizar os processos de inter-
nacionalização. Dentro das soluções mais uti-
lizadas podemos destacar 6 soluções para o 
financiamento desta tipologia de projectos, 
que devem ser acomodadas aos interesses da 
empresa e objectivos concretos das operações 
bem como as necessidades de financiamento 
em causa.

S I S T E M A  D E 
I N C E N T I V O S
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1. banca
Para o financiamento a curto prazo de projectos de internaciona-
lização, a banca oferece soluções capazes, desenhadas para resol-
ver essencialmente questões de tesouraria imediatas, decorren-
tes dessas operações meramente de exportação ou distribuição 
em mercados externos, as quais se configuram como operações 
comerciais de curto prazo: 
-  Linhas de apoio à importação (designados por financiamentos 

para liquidação de importações) que servirão para financiar as 
aquisições de matérias primas, subprodutos ou equipamen-
tos necessários ao desenvolvimento das suas actividades de 
comércio externo. 

- Linhas de apoio à exportação (designados por financiamentos 
para antecipação de receitas de exportação) mediante os quais 
podem antecipar receitas relativas às exportações efectuadas. 
Este apoio não só permite às empresas realizar antecipada-
mente receitas de vendas como também cumprir atempada-
mente com compromissos assumidos com fornecedores, no 
âmbito da exportação.  

- Créditos documentários (à importação ou exportação) – tam-
bém designados por cartas de crédito –  mediante os quais 
uma instituição bancária se responsabiliza pelo pagamento de 
uma transacção ou prestação de serviço, colocando à disposi-
ção do banco do beneficiário (exportador) um determinado va-
lor (valor da transac ção) por ordem do ordenador (importador). 
Estas operações representam uma total garantia para o expor-
tador de vir a receber as verbas resultantes da sua exportação 
dado que o banco emitente (do importador) garante pagar ao 
banco notificador (do exportador) essa verba, desde que este-
jam cumpridas as condições do crédito e todas as normas que 
regulam as cartas de crédito.
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2. Linhas protocoladas
As empresas podem ainda usufruir de um apoio financeiro junto 
da banca, em formato de empréstimo, em condições vantajosas, 
através de diversas linhas protocoladas com organismos governa-
mentais com dotação específica para o apoio à internacionalização 
(ex: linha BEI, PME Crescimento, Linhas do Turismo de Portugal, 
Microcrédito). 

3. Garantia Mútua
A Garantia Mútua permite que a dimensão da empresa deixe de 
ser um obstáculo à sua expansão, nomeadamente pela simplifica-
ção do processo de obtenção de crédito junto de uma instituição 
bancária, com condições mais favoráveis, nos montantes e pelos 
prazos ajustados às suas necessidades. Muitas vezes este formato 
é utilizado na base de outros apoios financeiras, nomeadamente 
das linhas protocoladas, apoios do IEFP e até Portugal2020.

Consultar: www.SPGM.pt 

4. Capital de risco
Este financiamento tem por base a entrada no capital social das 
empresas de um Investidor, corporativo ou particular (business 
angel), injectando assim na sociedade os fundos necessários para 
o projecto de internacionalização ou de outra natureza. São privi-
legiados projectos escaláveis e de carácter disruptivo. As partici-
pações no capital social das empresas através do Capital de Risco 
concretizam-se pela realização de aumentos de capital que podem 
ser complementados por suprimentos, prestações suplementares 
de capital ou outros instrumentos financeiros análogos. As parti-
cipações são temporárias e, na generalidade dos casos, minoritá-
rias. O operador de Capital de Risco intervém na empresa com o 
objectivo de criar valor, alienando a sua participação num prazo 
médio de 3 a 7 anos. As condições de entrada, de relacionamento 
e de saída são predefinidas em Acordo Parassocial, celebrado en-
tre os promotores e investidores de Capital de Risco.

Consultar: http://www.ifd.pt/pt/



66

G U I A  d e  b o A s  p r á t I c A s

Finanças para a exportação 
e internacionalização

5. IEFP 6. Portugal2020
Solução de financiamento através da antecipação das prestações 
de emprego ou solução de crédito bonificado e suportado por ga-
rantia mútua, especificamente vocacionado para apoiar empresas 
detidas por pessoas em situação de desemprego, ou jovens à pro-
cura de 1º emprego. Não se tratando de linhas de apoio específi-
cas à Internacionalização, mas sim de apoio à criação de próprio 
emprego, estas dão suporte a investimentos dessa natureza.

Consultar: https://www.iefp.pt/empreendedorismo 

6.1. EnquadraMEnto
Os fundos comunitários apoiam a fundo perdido acções de inves-
timento com vista à internacionalização de PMEs. O foco destas 
linhas são o reforçar a capacitação empresarial para a Internacio-
nalização, com vista a promover o aumento das exportações e da 
visibilidade internacional de Portugal, através de:
- Aumento do apoio directo para o desenvolvimento/reforço das 

capacidades internas nos domínios da internacionalização; 
- Reforço do apoio colectivo para presença de PME em mercados 

externos;
- Reforço do apoio técnico público em acções de conhecimento 

dos mercados e de interface com os agentes económicos rele-
vantes nos mercados externos;

 - Reforço das iniciativas de cooperação interempresarial visando 
o aumento de escala e uma resposta integrada à sofisticação 
da procura internacional.

resultados esperados: O diagnóstico no âmbito deste domí-
nio prioritário aponta para uma ainda elevada orientação das 
PME para o mercado interno, para a produção não transacio-
nável e com insuficiente incorporação de valor acrescentado. 
Não obstante a evolução positiva em matéria de exportações, 
é notória a dificuldade em consolidar as realizações alcança-
das (dificuldade de penetração no mercado internacional, 
forte concentração no mercado europeu, insuficiente diversi-
ficação dos produtos, dos serviços e dos modelos de negócio). 
Regista-se igualmente, uma deficiente capacidade técnica e 
de gestão ao nível da organização, inovação e marketing inter-
nacional, em paralelo com fortes constrangimentos financei-
ros das PME para alavancar processos de internacionalização e 
sua penetração em mercados externos, consequência de claros 
problemas de escala de um grande número de PME. Assim, 
pretende-se reforçar a orientação das PME para os mercados 
internacionais, nomeadamente por via do reforço da sua vo-
cação exportadora.

tipos de acções a Financiar: Para a optimização dos resultados 
e do efeito mobilizador pretendido em torno do alargamento da 
base exportadora portuguesa e do aprofundamento em termos de 
valor acrescentado e reconhecimento internacional das empresas 
exportadoras, são accionados instrumentos de apoio complemen-
tares - apoios directos a empresas e apoios indirectos, em função 
da sua adequação a cada objectivo.
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a. aPoioS dirEctoS 
à intErnacionalização daS PME
Para a concretização do objectivo de reforço da capacitação empre-
sarial para a Internacionalização são apoiadas operações designa-
damente nas seguintes tipologias de acção:
- Projectos conjuntos que promovam a presença internacional 

com sucesso das PME (promoção de modelos de negócio 
orientados para os mercados internacionais, como acções de 
promoção e marketing internacional e acções que visem o co-
nhecimento e acesso a novos mercados, incluindo a utilização 
de canais digitais e privilegiando os mercados/segmentos não 
tradicionais, nomeadamente tendo presente as prioridades da 
RIS3); 

- Projectos individuais que promovam a internacionalização das 
empresas através de acções que visem o conhecimento e a 
prospecção dos mercados.

- Projectos simplificados de internacionalização são instrumentos 
simplificados de apoio a pequenas iniciativas empresariais de 
PME, limitado a empresas que não tenham iniciado o seu proces-
so de internacionalização. Visa, designadamente, o apoio à aquisi-
ção de serviços de consultoria na área de prospecção de mercado

Grupos alvo: Médias empresas e PME no âmbito de projectos 
colectivos/conjuntos ou multirregionais.

Beneficiários: PME e Entidades Públicas e Instituições Privadas 
sem Fins Lucrativos no âmbito de projectos conjuntos com PME.

B. aPoioS a acçõES colEctivaS
As acções colectivas correspondem a iniciativas orientadas para o 
interesse geral, visando a promoção de factores de competitividade 
de finalidade colectiva. Neste sentido, são apoiadas operações que 
se traduzam na prestação de bens e serviços públicos e na geração 
de externalidades positivas, cujos resultados não sejam susceptíveis 
de apropriação privada ou de conferir vantagem a uma empresa in-
dividualmente considerada ou a um grupo restrito de empresas.

Tipologias apoiadas: 
- Prospecção, conhecimento e acesso a novos mercados;
- Processos colaborativos de internacionalização, de partilha de 

conhecimento e de capacitação para a internacionalização (e.g 
desenvolvimento de plataformas de conhecimento sobre mer-
cados externos);
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- Promoção internacional (e.g. campanhas promocionais) inte-

grada da oferta portuguesa de bens e serviços com vista ao 
reconhecimento internacional de bens e serviços produzidos 
em Portugal (da sua sofisticação e inovação).

Grupos alvo: PME. 

Beneficiários: Entidades e Agências Públicas e Instituições Priva-
das sem Fins Lucrativos com âmbito de actuação no desenvolvi-
mento de actividades para empresas

6.2. ProjEctoS conjuntoS
objectivo O objectivo deste concurso consiste em conceder 
apoios financeiros a projectos que reforcem a capacitação empre-
sarial das PME para a internacionalização, permitindo potenciar o 
aumento da sua base e capacidade exportadora e reconhecimen-
to internacional, através da implementação de acções de promo-
ção e marketing, da sua presença em certames internacionais e do 
conhecimento e acesso a novos mercados.

tipologias de operação São susceptíveis de apoio os projectos 
conjuntos de internacionalização que visem o conhecimento dos 
mercados externos (feiras/exposições), a prospecção e presença 
em mercados internacionais (prospecção e captação de novos 
clientes) e a dinamização de acções de promoção e marketing 
internacional (acções de promoção), incluindo a utilização de fer-
ramentas web (canais digitais).

natureza dos promotores Os beneficiários são empresas PME 
de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, integrados 
em projectos conjuntos promovidos por entidades públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com com-
petências específicas dirigidas às PME, nomeadamente associa-
ções empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências re-
gionais de promoção turística, assim como outras entidades não 
empresariais do Sistema Nacional de I&I.

Forma e limite dos apoios Incentivo não reembolsável.

taxas de financiamento das despesas elegíveis aplicação às 
despesas consideradas elegíveis das PME de uma taxa de 50% 
com excepção das despesas elegíveis da entidade promotora em 
que a taxa máxima de incentivo é de 85% (podem ser aplicados 
outros  limites específicos por região).

6.3. ProjEctoS individuaiS
objectivo O objectivo consiste em alargar a base exportadora, au-
mentando o número de novas empresas exportadoras, ou incre-
mentando o volume das vendas internacionais das empresas que 
já exportam, através da concessão de incentivos a projectos que:
- Reforcem a capacitação empresarial das PME para a interna-

cionalização, com vista a promover o aumento das exportações 
através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos 
empresariais e de processos de qualificação das PME para a 
internacionalização, valorizando os factores imateriais da com-
petitividade, permitindo potenciar o aumento da sua base e 
capacidade exportadora

- Aumentem a qualificação específica dos ativos em domínios 
relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização 
e modernização das empresas, de modo a potenciar o de-
senvolvimento de actividades produtivas mais intensivas em 
conhecimento e criatividade e com forte incorporação de valor 
acrescentado nacional.

tipologias de operação São susceptíveis de apoio os projectos 
individuais de internacionalização de PME que visem os seguin-
tes domínios:
a. O conhecimento de mercados externos;
b. A presença na web, através da economia digital;
c. O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
d. A prospecção e presença em mercados internacionais;
e. O marketing internacional;
f. A introdução de novo método de organização nas práticas co-

merciais ou nas relações externas;
g. As certificações específicas para os mercados externos.

natureza dos promotores Os beneficiários dos apoios são em-
presas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.

Forma e limite dos apoios Incentivo Não reembolsável.

taxas de financiamento das despesas elegíveis os incentivos a 
conceder são calculados através da aplicação às despesas conside-
radas elegíveis de uma taxa de 45% com excepção dos incentivos 
a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados 
através da aplicação, às despesas elegíveis, de uma taxa máxima 
de 40%.
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6.4. ProjEctoS SiMPliFicadoS
objectivo apoiar projectos simplificados de internacionalização que 
visem o conhecimento e a prospecção dos mercados internacionais 
de PME que não tenham iniciado o seu processo de internaciona-
lização ou, tendo já iniciado, não registam actividade exportadora 
nos últimos 12 meses em relação à data da candidatura. 

tipologias de operação São susceptíveis de apoio os projectos 
individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria na 
área de prospecção de mercado.

Enquadram-se nestas acções de prospecção e captação de novos 
clientes em mercados externos os seguintes serviços:
a) Estudos de caracterização dos mercados, aquisição de informa-

ção e consultoria específica .
b)  Deslocações, alojamento, aluguer de espaços e equipamentos, 

decoração de espaços promocionais e serviços de tradução, 
associadas a acções de prospecção realizadas em mercados 
externos.

natureza dos promotores Os  beneficiários  dos apoios  previstos  
no presente de concurso  são empresas  PME de qualquer nature-
za e sob qualquer forma jurídica.

Forma e limite dos apoios incentivo não reembolsável.

taxas de financiamento das despesas elegíveis  aplicação às 
despesas consideradas elegíveis de uma taxa de 75%.

6.5. acçõES colEctivaS
objectivo Apoio a projectos que desenvolvam ou reforcem estra-
tégias colectivas de internacionalização, preferencialmente, dire-
cionadas a PME, através de uma ou mais das seguintes acções:
- Campanhas colectivas de promoção internacional, nomeada-

mente através da definição de campanhas de meios para a 
promoção da imagem e oferta nacionais nos mercados inter-
nacionais, bem como de presenças institucionais em certames 
internacionais de referência;

- Identificação de oportunidades e constrangimentos de acesso 
a novos mercados;

- Desenvolvimento de processos colaborativos de internaciona-
lização, através do desenvolvimento de plataformas de partilha 
de conhecimento e capacitação sobre os mercados externos;

- Promoção internacional da oferta de produtos e serviços dife-
renciados e de maior valor acrescentado;

- Actividades de prospecção, com aproveitamento de sinergias 
existentes, quer nos mercados já consolidados quer na pene-
tração em novos mercados

tipologias de operação São susceptíveis de apoio os projectos na 
área de internacionalização que visem as seguintes tipologias:
a) Prospecção, conhecimento e acesso a novos mercados;
b) Processos colaborativos de internacionalização, da partilha de 

conhecimento e capacitação para a internacionalização;
c) Promoção internacional integrada da oferta nacional de bens e 

serviços.

natureza dos promotores

São beneficiários:
a) Associações empresariais;
b) Entidades não empresariais do sistema de I&I, incluindo as 

instituições de ensino superior, as entidades de acolhimento 
e valorização de actividades de ciência e tecnologia;

c) Agências e entidades públicas, incluindo de natureza associa-
tiva, com competências nos domínios da valorização do co-
nhecimento, da promoção do empreendedorismo e de redes 
colaborativas, do desenvolvimento empresarial, da internacio-
nalização e do turismo;

d) Entidades privadas sem fins lucrativos, que prossigam objec-
tivos de interesse público, e que tenham estabelecido com as 
entidades da alínea anterior parcerias para a prossecução de 
políticas públicas de carácter empresarial.

Forma e limite dos apoios Incentivo não reembolsável.

taxas de financiamento das despesas elegíveis aplicação, às 
despesas consideradas elegíveis, de uma taxa de 70%, salvo no 
caso dos projectos cujas actividades sejam elegíveis e estejam ao 
abrigo das regras de auxílios de Estado, onde a taxa não pode ex-
ceder 50% das despesas elegíveis.

Para mais informações, consultar: www.portugal2020.pt
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AIcEP 
AgêncIA PARA o InVESTImEnTo E coméRcIo ExTERno dE 
PoRTugAl

A AICEP é uma entidade empresarial do Estado Português que visa o desenvolvimento e a exe-
cução de políticas estruturantes e de apoio à internacionalização da economia portuguesa.

A sua livraria digital permite o acesso gratuito a informações sobre exportação e investimentos 
nos mercados externos, dados sobre o desempenho económico e sectores de actividade de 
Portugal, informação estatística relativa ao comércio internacional português, entre outras infor-
mações e dados de relevo.

Website: http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/

AnEmE 
ASSocIAção nAcIonAl dAS EmPRESAS mETAlúRgIcAS E 
ElEcTRomEcânIcAS

A ANEME é uma associação de empregadores de âmbito nacional, sem fins lucrativos, e Pessoa 
Colectiva de Utilidade Pública que tem como objectivos:

•	 Defender	os	legítimos	direitos	e	interesses	das	empresas	suas	associadas	que	se	integrem	no	
sector metalúrgico e electromecânico, e assegurar a sua representação junto de quaisquer 
entidades públicas ou privadas;

•	 Prestar	assistência	e	apoio	às	empresas	suas	associadas,	através	dos	serviços	técnicos,	tendo	
em vista incentivar e incrementar o desenvolvimento e o progresso de actividades das em-
presas;

•	 Promover	e	incentivar	a	formação	profissional	e	o	aperfeiçoamento	dos	recursos	humanos	no	
sector metalúrgico e electromecânico.

A associação disponibiliza de forma gratuita na sua plataforma digital o acesso à sua Biblioteca 
Digital, possibilitando aceder a notícias, estudos de mercado, informações temáticas, publica-
ções, entre outras, informações de interesse e relevo para todas as empresas.

Website: https://www.aneme.pt

ccIP 
câmARA dE coméRcIo E IndúSTRIA PoRTuguESA

A CCIP é uma “associação empresarial privada ao serviço das empresas portuguesas que pro-
move em particular o desenvolvimento dos seus associados a nível nacional e internacional”.

A CCIP é uma entidade emissora de documentação indispensável ao comércio internacional, 
como certificados de origem, certificados de venda livre, Carnets ATA ou Vistos. Adicionalmen-
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te, permite o acesso a outros serviços, como centro de arbitragem, acções de formação ou 
apoio à internacionalização das empresas associadas.

Website: https://www.ccip.pt/

IAPmEI 
InSTITuTo dE APoIo ÀS PEquEnAS E médIAS 
EmPRESAS E À InoVAção

O IAPMEI procura “promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio 
à concepção, execução e avaliação de políticas dirigidas à actividade industrial, visando o re-
forço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial nas empresas que 
exerçam a sua actividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia”.

A sua plataforma digital permite o acesso a todo o tipo de informações relativas a Incentivos e 
Financiamentos que podem servir de apoio no desenvolvimento das estratégias empresariais de 
internacionalização.

Website: https://www.iapmei.pt 

Icc PoRTugAl 
InTERnATIonAl chAmbER oF commERcE PoRTugAl

A ICC tem por objectivo “facilitar o comércio global através da eliminação de barreiras entre 
países, promovendo a economia global, a criação de emprego e a prosperidade”.

A sua rede global de delegações nacionais, como é o exemplo a ICC Portugal, assegura a in-
fluência a nível nacional, enquanto as conexões privilegiadas da ICC com grandes organizações 
intergovernamentais, permite que a voz das empresas seja atendida a nível internacional.

Website: 
https://iccwbo.org/
https://www.icc-portugal.com/

InE – InSTITuTo nAcIonAl dE ESTATíSTIcA

O Instituto Nacional de Estatística é o organismo oficial de Portugal responsável por produzir e 
divulgar informação estatística oficial de qualidade, promovendo a coordenação, o desenvolvi-
mento e a divulgação da actividade estatística nacional.

A sua plataforma digital permite o acesso a um conjunto de dados estatísticos, dos mais varia-
dos indicadores, sobre a forma de base de dados, destaques, publicações, estudos, infografias, 
entre outros.

Website: https://www.ine.pt
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gLOSSáriO

AICEP

ANEME

CCIP

CD

CMR

FCGM

GATT

GPEARI

GSP

IAPMEI

ICC

INE

IVA

LC

Mercosul

Nafta

OCDE

OMC

ONU

PIB

PME

RUU

SBLC

SGM

SWIFT

URDG

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal

Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa

Crédito Documentário

Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

Fundo de Contragarantia Mútuo

General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)

Gabinete de Planeamento, Estratégia e Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças

Generalized System of Preferences

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação

International Chamber of Commerce (CCI- Câmara de Comércio Internacional)

Instituto Nacional de Estatística

Imposto sobre o Valor acrescentado

Letter of Credit (Carta de Crédito)

Mercado Comum do Sul

North American Free Trade Agreement (Acordo de Livre Comércio da América do Norte)

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

Organização Mundial do Comércio

Organização das Nações Unidas

Produto Interno Bruto

Pequena e Média Empresa

Regras e Usos Uniformes das CCI para os Créditos Documentários

Standby letter of credit

Sociedades de Garantia Mútua

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

Uniform Rules for Demand Garanttees
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