Access2Markets

O seu portal da UE sobre informações comerciais
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Deseja exportar ou importar produtos ou serviços? Quer saber quais os direitos a pagar ou que regras
seguir? Se tem uma pequena empresa que pretende internacionalizar, o Access2Markets é para si.
O novo portal em linha combina a Base de Dados de Acesso ao Mercado, o Serviço de Assistência
ao Comércio na UE e muito mais numa única ferramenta. Se está agora a começar ou se já
é um comerciante experiente, temos tudo o que precisa.

Exportar para fora da UE ou importar para a UE
Precisa de alguns conhecimentos básicos?
O Access2Markets tem tudo o que precisa de saber sobre os direitos, os impostos bem como as regras e os
requisitos em matéria de produtos para todos os países da UE e mais de 120 outros mercados no mundo inteiro.
Consulte informações produto a produto em My Trade Assistant.
Cada produto tem um código. Poderá encontrá-lo
em Access2Markets. O código é necessário para
saber quais são os direitos aduaneiros e os
impostos nacionais ou locais que tem de pagar.
Conheça os procedimentos e as formalidades
a seguir.
O Access2Markets enumera regras e requisitos
em matéria de produtos por produto.
Se está agora a começar, os nossos guias
passo a passo descrevem todo o processo de
importação e exportação.
Quem devo contactar? O Access2Markets
disponibiliza os dados de contacto de alfândegas
e outras autoridades públicas dos países da UE e
do estrangeiro.

Está a enfrentar problemas com exportações?
Informe-nos caso se esteja a deparar com entraves
num mercado específico ou consulte os entraves
existentes na nossa base de dados.

Beneficie dos acordos comerciais da UE
Conhecer as oportunidades?
Síntese de todos os acordos comerciais da UE. Saiba
como poderá o seu negócio beneficiar deles. O Access2Markets
enumera-os a todos, com informações sobre regras de origem,
proteção da propriedade intelectual da UE, investimento,
mercados de contratos públicos e muito mais.
Solicitar o seu desconto sobre o imposto. Para beneficiar
de tarifas reduzidas, terá de apresentar os documentos certos
às autoridades aduaneiras do país de importação. Cada acordo
comercial da UE especifica os documentos necessários.
Como colocar o seu produto no mercado? O
Access2Markets tem toda a informação de que necessita, quer
se trate de certificados de avaliação da conformidade para
máquinas, certificados sanitários para produtos de aquicultura
ou rotulagem para géneros alimentícios transformados.
Está com dificuldades em compreender as regras de origem
do seu produto? ROSA - a ferramenta de autoavaliação do
Access2Markets irá ajudá-lo!

Adapte a sua experiência em linha às
suas necessidades
Manter a sua empresa atualizada
Acompanhe as novidades relativas ao comércio ou siga os
mais recentes desenvolvimentos nos seus principais mercados.
Deseja saber mais sobre o comércio de bens ou serviços?
Consulte os nossos guias, explicações, tutoriais e perguntas
frequentes.
Precisa de informação na sua própria língua? O
Access2Markets está disponível nas 24 línguas oficiais da UE.
Em viagem? O Access2Markets está otimizado para
smartphones e tablets.
Veja como outras pequenas empresas estão a beneficiar dos
acordos comerciais da UE e conte-nos a sua própria história
de sucesso:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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