
 

 

N/Ref. 76/15                                       Angra do Heroísmo, maio de 2015 

 
Assunto: ESTAMPILHAS ESPECIAIS SELAGEM BEBIDAS ESPIRITUOSAS – NOVO MODELO. 
 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 117/2015, de 30 de Abril, que vem 

promover a implementação de novas especificações técnicas suscetíveis de conferir maiores 

níveis de segurança às estampilhas especiais, no sentido de dificultar a sua falsificação, 

reforçando a prevenção da fraude e evasão fiscais. 

 

São também atualizadas as disposições relativas aos organismos e operadores que procedem à 

requisição das referidas estampilhas, bem como as regras relativas à inutilização e extravio das 

mesmas. 

 

Assim, pelo exposto a presente portaria aplica-se à selagem das bebidas espirituosas desde 

que destinadas a ser introduzidas no consumo no território nacional, devidamente 

acondicionadas em embalagens de venda ao público, nos termos e nas condições de 

comercialização estabelecidas pelo Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de Junho. 

 

Encontram-se excluídas do âmbito da presente portaria as embalagens de bebidas espirituosas 

com capacidade igual ou inferior a 0,20 litros, designadas por miniaturas. 

 

Os modelos, as especificações técnicas e os modos de fornecimento das estampilhas especiais 

constam do anexo I à presente portaria, que dela faz parte integrante. 

 

As estampilhas especiais são vendidas pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM), pelo 

montante correspondente ao preço unitário fixado anualmente por despacho das Finanças. 

 

Quanto a aposição das estampilhas especiais, estas são obrigatoriamente apostas antes das 

bebidas espirituosas serem declaradas para introdução no consumo, nos: 

a) Entrepostos fiscais de produção; 



 

 

b) Entrepostos fiscais de armazenagem; 

c) Entrepostos aduaneiros; 

d) Estâncias aduaneiras onde forem declarados para introdução em livre prática e 

consumo, ou; 

e) Venda em hasta pública, no local designado pela estância aduaneira competente. 

 

No caso de importação, os operadores económicos podem ainda enviar as estampilhas para os 

locais de produção situados em país terceiro. 

 

A aposição das estampilhas deve ser efetuada de forma indelével, de modo a não permitir a 

sua reutilização, e em local bem visível da embalagem. 

 

A inutilização das estampilhas especiais deve ser solicitada à estância aduaneira competente, 

com a indicação do: 

  Local, data e motivos justificativos. 

Esta inutilização das estampilhas especiais deve de ser obrigatoriamente efetuada sob o 

controlo presencial da entidade aduaneira, lavrando-se auto, no qual identifica o código, 

modelo e a quantidade de estampilhas, sendo depois registado na conta corrente do operado 

pela estância aduaneira. 

 

A falta de cumprimento das obrigações previstas na presente portaria implica a suspensão de 

novos fornecimentos até à regularização da situação, sem prejuízo de outras sanções previstas 

na lei. 

 

A partir de 1 de Janeiro de 2016, a INCM só pode fornecer as estampilhas especiais constantes 

do anexo I à presente portaria. 

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 1 de Maio de 2015 e não dispensa a sua leitura, 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1432729000.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  
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