
 
          
 

 

Acordo de Comércio e Cooperação 

A nova realidade a partir de 1 de janeiro de 2021 

 

Apesar do Acordo agora firmado regular o futuro relacionamento bilateral entre as duas Partes, 

com o fim do período transitório e subsequente desvinculação do RU face ao ordenamento 

jurídico da UE, registaram-se alterações importantes com impacto, entre outros, ao nível do 

comércio de bens, mantendo-se contudo um comércio liberalizado entre as partes (sem 

aplicação de direitos aduaneiros e sem contingentes, desde que cumpridas as regras de origem), 

sujeito às formalidades aduaneiras e aos controlos sanitários e fitossanitários (SPS), inerentes 

ao relacionamento com um país terceiro. 

Efetivamente, a partir de 1 de janeiro de 2021, as formalidades aduaneiras exigidas pela 

legislação da União, relativamente a países terceiros, serão obrigatoriamente aplicadas a 

todas as mercadorias provenientes do Reino Unido. 

Condições de concorrência equitativas (Level Playing Field): Não será necessário, por parte dos 

Estados-Membros, desenvolver qualquer ação específica no âmbito do projeto de Acordo de 

Comércio e Cooperação. 

Barreiras Técnicas ao comércio (TBT): Não será necessário, por parte dos Estados-Membros, 

desenvolver qualquer ação específica no âmbito do projeto de Acordo de Comércio e 

Cooperação. Contudo. Os Estados-Membros terão de efetuar a fiscalização do mercado e (no 

quadro das regras aplicáveis na UE), nomeadamente inspeção de mercadorias provenientes do 

Reino Unido, a partir de 1 de janeiro de 2021. 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS): Não será necessário, por parte dos Estados-

Membros, desenvolver qualquer ação específica no âmbito do projeto de Acordo de Comércio 

e Cooperação. Contudo, os Estados-Membros terão de realizar controlos SPS aos produtos de 

origem animal, animais vivos e plantas que entram na UE vindos do Reino Unido, a partir de 1 

de Janeiro de 2021. 

Alfândega: Não será necessário, por parte dos Estados-Membros, desenvolver qualquer ação 

específica visando implementar o projeto de Acordo de Comércio e Cooperação. Contudo, os 

Estados-Membros terão de aplicar os procedimentos previstos no código Aduaneiro da União 

para as exportações e importações provenientes de países terceiros, no comércio bilateral 

realizado com o Reino Unido.  

Acesso ao mercado: A Comissão irá propor alterações aos Regulamentos de Execução (UE) 

2020/761 e (UE) 2020/1988 da Comissão para implementar o Artigo do Acordo, designado 

“GOODS.18”, relativo à Utilização dos contingentes pautais da OMC existentes (repartição dos 

contingentes pautais da Organização Mundial do Comércio da UE entre a União Europeia e o 

Reino Unido. Até que esta alteração ocorra os Estados-Membros são convidados a: 

i) Não aceitar pedidos de licença para produtos originários do Reino Unido; 

ii) Não emitir licenças TRQ para produtos originários do Reino Unido; 



 
          
 

iii) Não permitir a entrada para livre circulação ao abrigo destes TRQ de produtos 

originários do Reino Unido, exceto para direitos previamente adquiridos que não 

podem ser retirados. Brevemente, será publicado na página oficial da Europa para 

informar os agentes económicos. Os Estados-Membros serão informados em devido 

tempo. 

 


