
 

 

N/Ref. 74/13                Angra do Heroísmo, Agosto de 2013 

 

Assunto: REGRAS RELATIVAS ÀS FORMALIDADES PARA A REQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E 
CONTROLO DAS ESTAMPILHAS ESPECIAIS PARA O TABACO MANUFATURADO.  
 

 

Caro Associado, 

 

Se vende tabaco, esta informação é para si! 
 

Leva-se ao conhecimento a Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro, que vem aprovar o 

modelo e as especificações técnicas da estampilha especial aplicável aos tabacos 

manufaturados, determinou ainda as regras relativas às formalidades para a respetiva 

requisição, fornecimento e controlo.  

 

Alertamos que as embalagens de tabaco manufaturado para venda ao público devem 

ostentar a estampilha especial com as caraterísticas definidas para o ano da respetiva 

comercialização, sendo proibida a comercialização de produtos que ostentem estampilhas 

diferentes, cuja coima pode ser de € 250,00 a € 165.000,00, caso se verifique infração ao 

mencionado. 

 

As estampilhas especiais são vendidas pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda S.A. (INCM), 

pelo montante correspondente ao preço unitário, a fixar anualmente por despacho do 

Ministro de Estado e das Finanças, que deverá ainda estabelecer a cor de fundo da estampilha 

para o ano económico em causa.  

 

Assim para o ano económico de 2014, a cor de fundo da estampilha especial para os tabacos 

manufaturados é o verde e o montante correspondente ao preço unitário da estampilha 

especial é fixado em € 0,00411 para a versão não autocolante e em € 0,03018 para a versão 

autocolante, nos termos do Despacho n.º 8487-A/2013. 

 

Quanto aos produtos de tabaco manufaturado podem ser objeto de comercialização e venda 

ao público dentro dos seguintes prazos: 

 

a) Maços de cigarros – até ao final do 2.º mês do ano seguinte ao que corresponde a 

estampilha aposta; 



 

 

b) Restantes produtos de tabaco – até ao final do ano seguinte ao que corresponde a 

estampilha aposta. 

 

 

A presente circular não dispensa a leitura dos diplomas legais, que poderá consultar em 

www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através dos links: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1375958150.pdf  

e  

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1375959147.pdf 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


