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NEWSLETTER 
 

INCOTERMS 2020: NOVAS  

ALTERAÇÕES 

Nº26/19 

SUMÁRIO 
As regras Incoterms são mundialmente conhecidas por facilitarem operações de 
comércio global no valor de vários biliões de dólares anualmente. 

Neste âmbito, a Câmara de Comércio Internacional (ICC) prepara-se para a publi-
cação das regras Incoterms 2020, uma actualização das normas que definem as 
responsabilidades entre compradores e vendedores que operam no sistema de 
comércio internacional. 

Por ocasião da celebração do 100º aniversário como organização de negócios in-
ternacional, o ICC anunciou a mais recente edição das regras Incoterms, Incoterms 
2020, as quais deverão ser apresentadas em Setembro de 2019, a tempo de serem 
implementadas em Janeiro de 2020. 
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INTRODUÇÃO 

Funcionando como um facilitador no 

comércio internacional todos os anos, 

as regras Incoterms (“international co-

mercial terms”) representam um 

conjunto de definições e regras aplicá-

veis à actividade comercial aceite pela 

comunidade global. 

Com base em estudos realizados em 

1920, o International Chamber of Com-

merce (ICC) identificou uma grande 

discrepância na interpretação das con-

dições comerciais utilizadas pelos 

comerciantes dos vários países, o que 

levava frequentemente a conflitos co-

merciais e judiciais. 

Neste sentido, verificou-se a necessi-

dade de criar um protocolo comum 

para importadores e exportadores de 

todo o mundo, tendo o primeiro con-

junto de regras Incoterms sido 

publicado em 1936, de modo a trazer 

coerência a um sistema internacional 

fracturado. 

Desde então, a ICC tem revisto periodi-

camente estas regras para reflectir as 

mudanças no sistema de comércio in-

ternacional, as quais são utilizadas 

diariamente por milhões de empresas 

multinacionais, de maior e menor di-

mensão, assim como por profissionais 

individuais.  

Os Incoterms 2010 são a versão mais 

actualizada destas regras até à data, 

tendo sido um guia essencial para im-

portadores, exportadores, advogados, 

transportadores e seguradoras ao longo 

da última década. 

Assim, os Incoterms são um conjunto de 

regras definidoras dos termos de venda, 

mais concretamente, do transporte de 

mercadoria, estabelecendo regras refe-

rentes a custos e responsabilidade 

entre comprador e vendedor. 

Não obstante existirem outras cláusulas 

comerciais, tais como a Harmonized Ta-

riff Schedule of the United States, as 

regras Incoterms são universais, conce-

dendo previsibilidade às empresas que 

operam diariamente numa escala mun-

dial. 

De facto, é possível considerar as regras 

Incoterms como a linguagem do comér-

cio internacional. 

Nesta base, o ICC prepara-se para o lan-

çamento oficial dos Incoterms 2020, os 

quais irão oferecer um enquadramento 
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comum para o futuro do comércio, 

atendendo à emergência das novas tec-

nologias, políticas governamentais e 

normais ambientais, uma vez que os in-

tervenientes no sistema global 

requerem orientações e clareza nos 

seus negócios à escala do comércio 

transfronteiriço.  

INCOTERMS E DIREITO  

ADUANEIRO 

O quadro normativo dos países envolvi-

dos nas transações realizadas assim 

como as regras uniformes contratuali-

zadas pelas partes (importador e 

exportador) são realidades que se en-

contram e influenciam mutuamente, 

uma vez que nas relações comerciais 

internacionais há uma conformação 

com distintos sistemas estatais de con-

trolo de entrada e saída de mercadorias 

dos respectivos territórios. 

Sob este prisma, tanto vendedor como 

comprador devem considerar as regras 

constantes dos diferentes quadros nor-

mativos que regulam a transação no 

momento da escolha da regra Incoterm 

a aplicar ao contrato, evitando-se deste 

modo situações em que as obrigações 

contratuais assumidas conflituam com 

as normas legais a que se encontram 

sujeitas as respectivas operações adu-

aneiras. 

Mais ainda, a escolha das regras Inco-

terms têm implicações no modo de 

determinação do valor da mercadoria 

para efeitos de cálculo dos devidos en-

cargos aduaneiros. 

Como tal, revela-se determinante a es-

colha da regra Incoterm num contrato 

de compra e venda à distância, olhando 

à conformação das obrigações assumi-

das por cada uma das partes, mais 

concretamente no que trata à obrigação 

de desalfandegamento da mercadoria 

para exportação no país de origem e 

para a importação no país de destino, 

assim como o cumprimento de outras 

formalidades aduaneiras e o pagamento 

de direitos aduaneiros e impostos sobre 

o consumo. 

REGRAS INCOTERMS 2020 

As regras criadas pela ICC são hoje as 

mais utilizadas por empresas de todo o 

mundo nos seus negócios, atendendo à 

fiabilidade, rigor e segurança ímpar que 

oferecem aos profissionais nas transa-

ções diárias dos seus produtos. 

Os novos Incoterms pretendem assim 

reflectir as tendências e desafios identi-

ficados pelos utilizadores destas regras 

na negociação com outros operadores. 
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Perspectiva-se que haja uma concen-

tração em tornar a nova versão mais 

simples e prática, por via a adaptar-se 

ao grande crescimento do volume de 

negócios que se antecipa para a pró-

xima década. 

De facto, as principais mudanças deve-

rão ser no sentido da simplificação da 

terminologia e redacção, além da possí-

vel inclusão de exemplos práticos de 

cada termo para que os operadores 

possam identificar correctamente o 

uso de cada um. 

Neste âmbito, o objectivo do Comité de 

Redacção, assim como da reforma, 

passa por simplificar as regras, remo-

vendo palavras supérfluas e frases que 

possam causar confusão. 

As mudanças deverão ainda versar so-

bre a embalagem das entregas 

internacionais, com o principal objec-

tivo de garantir a segurança da carta, 

especialmente no caso de mercadorias 

perigosas. 

Aspectos relacionados com o IVA e a 

União Aduaneira não se perspectivam 

ser alterados na nova disposição de re-

gras. A razão para tal reside no facto de 

que certas matérias específicas para 

um país, região ou produto não são uni-

versalmente aplicáveis. 

Revela-se inegável que a introdução de 

um conjunto de regras padrão e inter-

pretações tem melhorado e avançado 

as transações comerciais internacio-

nais, pelo que esta actualização de 

regras de comércio pretende beneficiar 

a comunidade global. 

Neste âmbito, existem algumas ques-

tões e mudanças que deverão ser 

avaliadas na nova edição de Incoterms 

2020, nomeadamente: 

MUDANÇAS NO EXW (EX WORKS) 

Encontra-se equacionada a possibili-

dade de supressão do Incoterm EXW do 

lote de Incoterms existentes, atendendo 

ao facto de ser, na realidade, uma ope-

ração doméstica. 

Tal representaria uma grande mudança, 

uma vez que se trata de um Incoterm 

utilizado por muitas empresas com 

pouca experiência de exportação. 

ELIMINAÇÃO DO FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) 

Sendo um Incoterm muito pouco utili-

zado, está equacionada a sua 

eliminação. 

De facto, o FAS só é utilizado na expor-

tação de alguns produtos, tais como 

minerais e cereais, estando a ser consi-

derado, neste sentido, a criação de um 
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Incoterm específico para este tipo de 

produtos. 

DESDOBRAMENTO DO FCA (FREE CARRIER 

ALONGSIDE) 

Sendo o Incoterm mais utilizado, dada 

a sua versatilidade em termos de per-

mitir a entrega de mercadorias em 

diferentes locais, encontra-se em aná-

lise a possibilidade de criar dois 

Incoterms FCA: um para entrega ter-

restre e outro para entrega marítima. 

FOB (FREE ON BOARD) E CIF (COST, INSU-

RANCE AND FREIGHT) PARA TRANSPORTE 

MARÍTIMO EM CONTENTORES 

Por razões relacionadas com a antigui-

dade dos Incoterms em questão, as 

modificações estabelecidas na edição 

dos Incoterms 2010 – para que quando 

a mercadoria não for colocada num 

contentor, não serem utilizados os In-

coterms FOB e CIF – não têm sido 

aplicadas pela maioria das empresas 

exportadoras e importadoras, nem pe-

los agentes intervenientes no comércio 

internacional. 

Neste sentido, a versão dos Incoterms 

2020 pretende que tanto o FOB como o 

CIF possam ser utilizados novamente 

para o transporte de contentores, corri-

gindo algumas inconsistências de 

forma mais rigorosa. 

NOVOS INCOTERMS COM BASE NA REGRA 

DDP (DELIVERED DUTY PAID) 

Também o DDP gera alguns problemas 

devido ao facto de os direitos aduanei-

ros no país de importação serem pagos 

pelo exportador, independentemente 

do local de entrega da mercadoria. 

Como tal, está equacionado criar dois 

Incoterms com base no DDP: 

i) DTP (DELIVERED AT TERMINAL 

PAID), com a mercadoria a ser 

entregue num terminal no 

país do comprador, sendo o 

vendedor a assumir o paga-

mento dos direitos 

aduaneiros; 

ii) DPP (DELIVERED AT PLACE PAID), 

com a mercadoria a ser entre-

gue em qualquer local, desde 

que não seja um terminal de 

transporte, sendo o vendedor 

a assumir o pagamento dos 

direitos aduaneiros. 

CRIAÇÃO DE UM NOVO INCOTERM: CNI (COST 

AND INSURANCE) 

Com este novo Incoterm pretende-se 

cobrir a lacuna existente entre o FCA e o 

CFR/CIF. 

Assim, o CNI permite que o vendedor te-

nha responsabilidade pelo custo de 
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seguro internacional, enquanto o com-

prador suporta o risco do transporte. 

CIBERSEGURANÇA NO  

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Ao longo da última década, o aumento 

de ameaças relacionadas com ciberse-

gurança no comércio internacional tem 

sido significativo. 

De facto, têm ocorrido vários ataques a 

diferentes empresas, relacionadas com 

diversas indústrias pelo mundo. Tais 

ataques usualmente envolvem: 

i) Exclusão de dados; 

ii) Corrupção de dados; 

iii) Roubo de dados; 

iv) Roubo de informação finan-

ceira. 

Crê-se agora que, por causa da migra-

ção massiva para a digitalização, assim 

como a necessidade crescente por um 

padrão de cibersegurança, o ICC irá in-

cluir um Incoterm que aborde esta 

preocupação. 

Perspectiva-se assim que o ICC irá tra-

balhar em conjunto com empresas 

ligadas ao ramo da cibersegurança e 

especialistas que irão criar soluções 

para potenciais ataques cibernéticos. 

Mais ainda, irão ajudar a esclarecer a 

exposição que as empresas enfrentam 

nas suas práticas de comércio internaci-

onal. 

Deste modo, é esperado que se consi-

dere a introdução de novas capacidades 

tecnológicas que irão minimizar de 

forma significativa o risco ao nível da se-

gurança e privacidade.  

CONCLUSÃO 

Com efeito, as ilações retiradas por 

parte dos intervenientes no comércio in-

ternacional ao longo do tempo irão 

contribuir para um melhor desenvolvi-

mento dos Incoterms 2020, os quais 

deverão ser mais flexíveis ao abordar 

discrepâncias em tempo real nos se-

guintes pontos: 

i) Transferência de risco e res-

ponsabilidades; 

ii) Acondicionamento, marcação 

e inspecção de mercadorias; 

iii) Certificado de segurança; 

iv) Responsabilidade dos partici-

pantes. 

O Comité de Redação irá ainda criar 

mais Incoterms, assim como desenvol-

ver as regras presentes para acomodar 

problemas relativos à facilitação comer-

cial, encorajando igualmente as 

melhores práticas nas transações trans-

fronteiriças. 
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Os novos Incoterms são susceptíveis 

de ter uma natureza essencialmente 

prática, sendo extremamente optimiza-

dos para manter o ritmo de constante 

evolução no panorama do comércio in-

ternacional. 

Afinal, os Incoterms 2020 têm o propó-

sito de serem de mais fácil 

compreensão relativamente aos anteri-

ores, os Incoterms 2010. Pretende-se 

evitar situações onde os Incoterms são 

mal interpretados e utilizados indevida-

mente, levando frequentemente a 

consequências dispendiosas. 

Para além da eliminação e criação de al-

guns Incoterms, importa destacar 

outros tópicos a serem incluídos na 

nova versão dos Incoterms 2020, a sa-

ber: 

i) Segurança no transporte; 

ii) Novos regulamentos sobre os 

tipos de seguro de transporte; 

iii) Relações entre os Incoterms e 

os contratos internacionais de 

compras e vendas. 

Em suma, espera-se que esta versão 

dos Incoterms 2020 (que entrará em vi-

gor no dia 1 de Janeiro de 2020) sirva 

para facilitar o comércio internacional 

entre exportadores e importadores, 

adaptando-se às mudanças que têm 

ocorrido na última década. 

Lisboa, 11 de Julho de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Catarina Almeida Andrade 

Pedro Campos Peres 

(Corporate & International Tax team) 
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