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NEWSLETTER 
 

PORTUGAL E O BREXIT(I) 

 ACORDO DE SAÍDA E O PERÍODO  

TRANSITÓRIO 

Nº14/20 

SUMÁRIO 

No dia 1 de fevereiro de 2020, o Reino Unido abandonou formalmente a União 
Europeia. Até ao dia 31 de dezembro de 2020 decorre o período de transição, o 
qual poderá ser estendido até 1 ou 2 anos.  

Importa, agora, analisar quais as regras aplicáveis, durante o período de transição, 
às relações Reino Unido-União Europeia, bem como do Reino Unido com outras 
Estados-Membros, em áreas importantes como sejam os direitos dos cidadãos e 
dos trabalhadores, assim como disposições em matéria aduaneira e matéria de 
IVA.   
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INTRODUÇÃO 

No dia 1 de fevereiro de 2020, o Reino 

Unido (“RU”) abandonou formalmente 

a União Europeia (“UE”) e a Comuni-

dade Europeia da Energia Atómica 

(“Euratom”), tendo chegado a acordo 

(“o Acordo”) com as instituições euro-

peias no que diz respeito aos termos da 

referida saída. Este acordo foi publi-

cado no Jornal Oficial da UE de 31 de 

janeiro de 2020 - Decisão (UE) 

2020/135, do Conselho, de 30 de ja-

neiro de 2020 e Acordo sobre a saída 

do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Ir-

landa do Norte da UE e da Euratom. 

O ACORDO DE SAÍDA 

O Acordo de saída do RU foi publicado 

no Jornal Oficial da UE de 31 de janeiro 

de 2020. Em conjunto com a publica-

ção do Acordo, foram igualmente 

publicados o Protocolo relativo à Ir-

landa e Irlanda do Norte, o Protocolo 

relativo às zonas de soberania do RU no 

Chipre e o Protocolo relativo a Gibral-

tar. 

O Acordo não pretende regular a rela-

ção futura entre UE e RU, mas apenas 

lançar as bases de futuros entendimen-

tos e regular os termos e condições 

aplicáveis durante o período transitório 

que termina, em princípio, em 

31.12.2020.  

Por outro lado, o Acordo prevê a criação 

de um Comité Misto (“CM”), composto 

por representantes da UE e do RU, e que 

fica responsável pela aplicação e execu-

ção do Acordo. 

O Acordo encontra-se dividido em 6 Par-

tes: 

• Parte I: disposições comuns; 

• Parte II: direitos dos cidadãos; 

• Parte III: disposições relativas à 

separação (regula as diversas 

matérias relativas a competên-

cias harmonizadas, 

nomeadamente mercado co-

mum, união aduaneira, IVA, 

propriedade intelectual, entre 

muitos outros); 

• Parte IV: Transição; 

• Parte V: disposições financeiras; 

• Parte VI: disposições institucio-

nais e afins. 

O PERÍODO TRANSITÓRIO 

Importa começar por referir que a saída 

do RU em 01.02.2020 tratou-se de uma 

saída meramente formal, mantendo-se 

o RU vinculado à união aduaneira e ao 

mercado único até ao dia 31.12.2020. 
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Assim, o RU terá de continuar a aplicar 

o direito da UE, a ficar sujeito ao escru-

tínio e supervisão pela Comissão 

Europeia, bem como à supervisão do 

Tribunal de Justiça no que diz respeito 

a matérias de interpretação e aplicação 

do Direito da UE. 

É importante notar que o Acordo prevê 

a possibilidade de o período de transi-

ção poder ser alargado por 1 ou 2 anos, 

podendo, assim, este período estender-

se ou até ao final de 2021 ou até ao final 

de 2022. Para que ocorra uma prorro-

gação do período transitório, o Comité 

Misto terá de adotar tal decisão até ao 

dia 01.07.2020. É importante referir 

que o primeiro ministro inglês já afir-

mou que o RU não irá pedir qualquer 

extensão, na medida em que pretende 

terminar a livre circulação de pessoas 

da UE, imediatamente, em 1 de janeiro 

de 2021. 

Relativamente à política externa da UE, 

durante o período de transição conti-

nuam a aplicar-se ao RU todos os 

acordos internacionais celebrados pela 

UE, deixando, no entanto, os represen-

tantes do RU de participar nos 

trabalhos de quaisquer instâncias cria-

das por acordos internacionais pela UE, 

a menos que o RU participe por direito 

próprio ou seja para tal convidado pela 

UE, o que se deverá verificar apenas a tí-

tulo excecional. 

Outro aspeto relevante, principalmente 

na perspetiva da margem de atuação do 

RU, prende-se com o facto de qualquer 

acordo internacional celebrado pelo RU 

no período de transição não poder en-

trar em vigor ou ser aplicado durante o 

referido período, salvo autorização da 

UE. 

OS DIREITOS DOS CIDADÃOS 

Os direitos dos cidadãos compõem a 

primeira das partes principais do 

Acordo, imediatamente após as disposi-

ções introdutórias, o que é revelador da 

importância que a UE e o RU deram a 

esta matéria. A parte referente aos direi-

tos dos cidadãos encontra-se dividida 

entre questões de cidadania e questões 

referentes aos trabalhadores. 

O Acordo de saída aplica-se aos seguin-

tes casos: 

• Cidadãos da UE que tenham exer-

cido o seu direito de residir no RU 

antes do termo do período de 

transição, e que continuem a resi-

dir no RU após esse período; 

• Cidadãos do RU que tenham exer-

cido o seu direito de residir num 

Estado-Membro antes do termo 

do período de transição, e que 
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continuem a residir nesse Estado-

Membro após esse período; 

• Cidadãos da UE que tenham exer-

cido o seu direito como 

trabalhadores fronteiriços no RU 

antes do termo do período de 

transição, e que continuem a 

exercê-lo após esse período; 

• Cidadãos do RU que tenham exer-

cido o seu direito como 

trabalhadores fronteiriços num ou 

mais Estados-Membros antes do 

termo do período de transição, e 

que continuem a exercê-lo após 

esse período; 

• Membros das famílias dos cida-

dãos referidos nos pontos 

anteriores. 

Em primeiro lugar começa por se afir-

mar um princípio geral de não 

discriminação relativamente às pes-

soas acima referidas, no que respeita 

ao tratamento recebido no Estado de 

acolhimento. 

O Acordo de saída determina que os ci-

dadãos da UE e os nacionais do RU têm 

o direito de residir no Estado de acolhi-

mento com as limitações e nas 

condições estabelecidas no Tratado de 

Funcionamento da UE (“TFUE”), ou 

seja, poderão gozar da livre circulação 

de pessoas nos termos previstos para 

os nacionais de Estados-Membros da 

UE, ficando o Estado de acolhimento im-

pedido de impor quaisquer limitações 

ou condições para a obtenção, conser-

vação ou perda do direito à residência. 

Por outro lado, fica garantido o direito a 

residência permanente dos cidadãos da 

UE e dos nacionais do RU, bem como 

dos membros das suas famílias, que te-

nham residido legalmente no território 

do Estado de acolhimento, por um perí-

odo de 5 anos consecutivos. Uma vez 

adquirido, o direito de residência per-

manente só se perde devido a ausência 

do Estado de acolhimento por um perí-

odo que exceda 5 anos consecutivos. 

OS DIREITOS DOS  

TRABALHADORES DEPENDENTES 

E INDEPENDENTES 

Os trabalhadores no Estado de acolhi-

mento e os trabalhadores fronteiriços 

no Estado ou nos Estados de emprego 

beneficiam dos direitos garantidos pelo 

artigo 45.º (no caso dos trabalhadores 

dependentes) e 49.º e 55.º do TFUE (no 

caso dos trabalhadores independen-

tes), o que significa que, durante o 

período transitório, gozarão dos referi-

dos direitos nos mesmos termos e 

condições aplicáveis ao mercado único. 

Por outro lado, relativamente a traba-

lhadores dependentes ingleses que 
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residam em Portugal, caso o trabalha-

dor se encontre registado como tal em 

ou antes de 31.12.2020, o referido tra-

balhador manterá o seu direito a 

trabalhar em Portugal, desde que aqui 

continue a residir. Sem prejuízo, poderá 

ser pedido aos trabalhadores ingleses a 

apresentação de documentos adicionai 

para o referido efeito, como sejam o re-

gisto criminal português e inglês. 

Internamente, é de sublinhar que na pri-

meira versão do EU Withdrawl Act, 

existiam disposições específicas para 

os direitos dos trabalhadores, disposi-

ções que acabaram por ser removidas 

da versão final. No discurso da Rainha 

sobre a saída do RU, esta afirmou que 

estes direitos iriam ser assegurados 

numa futura Employment Bill, a qual 

ainda não foi publicada. Os direitos ad-

quiridos por via de legislação europeia 

para os trabalhadores ingleses (salá-

rios, número de horas de trabalho, 

condições mínimas, etc.) serão manti-

dos como “direito europeu retido”. 

Um aspeto que é expectável que sofra 

várias alterações após o fim do período 

transitório, será a questão do direito à 

greve, tendo o Governo inglês afirmado 

já que pretende declarar ilegais as gre-

ves que não garantam serviços 

mínimos, sendo também expectável a 

existência de alterações substanciais 

às flexibilidade laboral, nomeadamente 

obrigando os empregadores a concede-

rem horários e locais de trabalho 

flexíveis caso o trabalhador desempe-

nhe funções para o mesmo empregador 

há mais de 26 meses. 

AS DISPOSIÇÕES ADUANEIRAS  

Em matéria aduaneira, o Acordo deter-

mina que o Código Aduaneiro da União 

(“CAU”) é aplicável às mercadorias UE 

(na aceção do artigo 5.º, ponto 23 do 

CAU), caso essas mercadorias circulem 

do território aduaneiro do RU para o ter-

ritório aduaneiro da UE, ou vice‐versa, e 

desde que a circulação tenha tido início 

antes do termo do período de transição 

e terminado após esse período. 

A circulação de mercadorias que tenha 

início antes do termo do período de tran-

sição e termine após esse período, será 

tratada como uma circulação de merca-

dorias dentro do território da UE, no que 

respeita aos requisitos de licenciamento 

de importação e de exportação.  

A prova do início da circulação das mer-

cadorias deve ser fornecida por meio de 

um documento de transporte relativo às 

mercadorias, pelo que é importante as-

segurar o correto preenchimento do 

documento de transporte para merca-

dorias em trânsito prolongado, e que se 
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possam vir a estender para além de 

31.12.2021. 

O CAU é ainda aplicável às mercadorias 

não-UE que se encontrem em depósito 

temporário, no termo do período de 

transição e às mercadorias que se en-

contrem sob qualquer um dos regimes 

aduaneiros previstos no CAU (introdu-

ção em livre prática, regimes especiais 

ou exportação), no território aduaneiro 

do Reino Unido no termo do período de 

transição, até ao fim do depósito tem-

porário, até que um dos regimes 

aduaneiros especiais seja apurado, até 

que as mercadorias sejam introduzidas 

em livre prática ou até que as mercado-

rias sejam retiradas do território, e 

desde que tal evento ocorra após o 

termo do período de transição, mas 

nunca após os prazos previstos no 

Anexo III do Acordo de saída. 

AS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA DE 

IVA E IMPOSTOS ESPECIAIS 

SOBRE O CONSUMO (“IECs”) 

O Acordo de saída começa por determi-

nar que a Diretiva IVA é aplicável às 

mercadorias expedidas ou transporta-

das do território do RU para o território 

de um Estado-Membro, e vice‐versa, 

desde que a expedição ou o transporte 

tenham tido início antes do termo do 

período de transição e terminado após 

esse período.  

Em segundo lugar, o Acordo determina 

que a Diretiva IVA continua a ser aplicá-

vel até 5 anos após o termo do período 

de transição, no que respeita aos direi-

tos e obrigações do sujeito passivo 

relativamente a operações com um ele-

mento transfronteiriço entre o RU e um 

Estado-Membro que tenham ocorrido 

antes do termo do período de transição. 

Um aspeto que importa a acautelar com 

o maior cuidado é o prazo para pedidos 

de reembolso de IVA que tenha sido 

pago num Estado-Membro por um su-

jeito passivo estabelecido no RU, ou que 

tenha sido pago no RU por um sujeito 

passivo estabelecido num Estado-Mem-

bro, determinando o Acordo a data de 

31.03.2021 para termo do referido 

prazo, sendo um prazo relativamente 

curto se considerarmos o final do perí-

odo de transição 3 meses antes do 

referido prazo, sendo importante acau-

telar as operações que possam dar 

origem a reembolso de IVA que sejam 

praticadas no último trimestre de 2020. 

Por último, no âmbito da prestação de 

serviços de telecomunicações, radiodi-

fusão e televisão ou serviços eletrónicos 

por sujeitos passivos não estabelecidos 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
06 

Nº14/20 
Portugal e Brexit (I) 

Acordo de Saída e o Período Transitório 
 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

na UE, os pedidos de alteração às decla-

rações trimestrais de IVA, quer no RU, 

no que diz respeito aos serviços presta-

dos nos Estados-Membros de consumo 

antes do termo do período de transição, 

quer num Estado-Membro, no que diz 

respeito aos serviços prestados no RU 

antes do termo do período de transição, 

devem ser apresentadas até 

31.12.2021. 

Importa também referir que o Regula-

mento n.º 904/2010 relativo à 

cooperação administrativa e à luta con-

tra a fraude no IVA, é aplicável, até 4 

anos após o termo do período de tran-

sição, à cooperação entre as 

autoridades competentes responsáveis 

pela aplicação da legislação no domínio 

do IVA nos Estados-Membros e no RU, 

relativamente às operações realizadas 

antes do termo do período de transição.  

Já a Diretiva IECs é aplicável à circula-

ção de produtos sujeitos a IECs em 

regime de suspensão do imposto e à 

circulação de produtos sujeitos a IECs 

após a introdução no consumo, do ter-

ritório do RU para o território de um 

Estado-Membro, ou vice‐versa, desde 

que a circulação tenha tido início antes 

do termo do período de transição e ter-

minado após esse período. 

Por outro lado, o Regulamento n.º 

389/2012, relativo à cooperação admi-

nistrativa nos IECs, é aplicável, até 4 

anos após o termo do período de transi-

ção, à cooperação entre as autoridades 

competentes responsáveis pela aplica-

ção da legislação no domínio dos IECs 

nos Estados-Membros e no RU, relativa-

mente à circulação de mercadorias 

sujeitas a IECs antes do termo do perí-

odo de transição. 

OS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

No âmbito da proteção de direitos de 

propriedade intelectual, onde se in-

cluem registos de marcas, desenhos ou 

modelos, entre outros, o Acordo deter-

mina as seguintes regras: 

• O titular de uma marca da UE 

registada em conformidade 

com o Regulamento 

2017/1001, torna-se titular de 

uma marca no RU, constituída 

pelo mesmo sinal, para os 

mesmos produtos ou servi-

ços; 

• O titular de um desenho ou 

modelo comunitário registado 

e, se for caso disso, publicado 

após o adiamento da publica-

ção, em conformidade com o 

Regulamento n.º 6/2002, 
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torna-se titular de um desenho 

ou modelo registado no Reino 

Unido, para o mesmo desenho 

ou modelo. 

Para poder beneficiar do regime acima 

indicado, o titular do direito tem de o ter 

registado ou o mesmo tem de lhe ter 

sido concedido antes do termo do perí-

odo de transição. Nesse caso, o titular 

torna-se, sem reexame, titular de um di-

reito comparável de propriedade 

intelectual registado e suscetível de 

aplicação coerciva no RU ao abrigo do 

respetivo direito nacional. 

CONCLUSÃO 

A celebração do Acordo de saída entre 

a UE e o RU deixa tudo exatamente na 

mesma até ao final do período transitó-

rio, tendo o RU deixado, apenas, de 

fazer parte formalmente da UE, mas 

continuando a integrar o mercado 

único europeu e a ter de aplicar os prin-

cípios decorrentes das 4 liberdades 

fundamentais, até ao final do período 

de transição, o que poderá estender-se, 

no máximo, até ao final de 2022. 

Sem prejuízo, o RU e os membros do 

seu atual Governo têm também dei-

xado claro que não há qualquer 

intenção de pedir uma prorrogação do 

período transitório, pretendendo iniciar 

as restrições à livre circulação de nacio-

nais da UE já a partir de 1 de janeiro de 

2021. 

Será importante estar atento, durante 

os próximos meses, às negociações ati-

nentes à celebração do acordo de 

parceria e de comércio livre com o RU, 

nomeadamente as negociações sectori-

ais que possam ter impacto direto nos 

negócios das empresas portuguesas. 

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Ana Rita Calmeiro 

Sérgio Ferreira do Carmo 

Frederico Ferreira da Silva 

(Business Team) 
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