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Getting to the point 

Nova Nomenclatura Combinada para 2019  

Foi publicado, no passado dia 31 de outubro de 2018, o regulamento de 

execução (EU) n.º 2018/1602 da Comissão, o qual entrará em vigor a 1 de 

janeiro de 2019, que altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.º 2658/87 

do Conselho relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta 

aduaneira comum. 

O regulamento de execução é o resultado do exercício anual de 

modernização da Nomenclatura Combinada (“NC”) e adaptação/atualização 

da sua estrutura. 

A NC responde simultaneamente às exigências ao nível da pauta aduaneira 

comum, na qual se encontram previstos os direitos aduaneiros devidos na 

importação de bens, e das estatísticas do comércio da União Europeia 

(nomeadamente, para efeitos da declaração de Intrastat na qual se 

resumem as movimentações de bens dentro da União Europeia). 
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Na nova versão da NC em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019, são introduzidos novos códigos para novos 

produtos, sendo também descontinuados ou removidos outros. 

Os novos códigos pertencem às seguintes categorias de bens: 

Categoria  Códigos  

Certos produtos que contenham alumínio  

7606 12 11  

7606 12 19 

Certos animais aquáticos invertebrados  0308 30 80 

Óleos do petróleo e óleos obtidos por minerais 

betuminosos  
2710 12 50 

Outras máquinas e aparelhos de impressão, por offset 

8443 13 34  

8443 13 32  

8443 13 38 

 

São alteradas as taxas de direitos aduaneiros aplicáveis a certos produtos dos capítulos de seguida 

identificados: 

Capítulo Tipo de produto 

8 Bananas 

35 
Matérias Albuminoides; produtos à base de amidos ou 

féculas modificadas; colas; enzimas 

37 Produtos para fotografias e cinematográficos 

39 Plásticos e derivados 

84 
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos 

mecânicos e suas peças 

85 

Máquinas, aparelhos elétricos e suas partes; aparelhos de 

gravação ou de reprodução de som; aparelhos de 

gravação ou de reprodução de imagens e de som em 

televisão e suas partes e acessórios 

90 

Instrumentos e aparelhos de ótica, de fotografia, de 

cinematográfica, de medida, de controlo ou precisão; 

instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos, suas partes e 

acessórios 
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Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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