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APRESENTAÇÃO 

 
 

 

Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE) 

A comunicação das operações e posições com o exterior consiste no envio mensal de 
informação ao Banco de Portugal, por parte de pessoas coletivas  residentes1 em Portugal, para 
a compilação das estatísticas externas2 portuguesas. Fazem parte destas estatísticas a Balança 
de Pagamentos3, a Posição de Investimento Internacional4 e a Dívida Externa5. 

 

                                                      
1 Consideram-se residentes em Portugal as entidades que tenham um centro de interesse económico no 
território português. 
Por contraposição, consideram-se agentes económicos não residentes aqueles que têm um centro de 
interesse fora do território económico português, ou que operam dentro deste apenas numa base 
temporária (por regra, menos de um ano). São também considerados não residentes as embaixadas e 
consulados de outros países, situados em Portugal, bem como os organismos internacionais, incluindo 
bancos internacionais como o Banco de Pagamentos Internacionais e o Banco Europeu de Investimento. 
As zonas francas da Madeira e dos Açores, também denominadas off-shore, devem ser consideradas como 
território económico português. 
 
2 As estatísticas externas integram as estatísticas oficiais produzidas pelo Banco de Portugal, e pretendem 
retratar o relacionamento de Portugal com o exterior. Deste conjunto podem destacar-se três domínios 
estatísticos que se encontram interligados: as estatísticas da Balança de Pagamentos, da Posição de 
Investimento Internacional e da Dívida Externa. 
 
3 As estatísticas da Balança de Pagamentos traduzem as transações económicas e financeiras ocorridas 
entre residentes em Portugal e não residentes, durante um determinado período de tempo. Estas 
transações podem envolver bens, serviços, rendimentos, transferências sem contrapartidas (tais como 
dádivas ou remessas) e disponibilidades ou responsabilidades financeiras face a entidades não residentes 
em Portugal. 
 
4 As estatísticas da Posição de Investimento Internacional traduzem stocks face ao exterior de ativos e 
passivos financeiros, num determinado momento no tempo. As diferenças entre posições de períodos 
consecutivos refletem transações económicas e financeiras, variações de preço, variações cambiais e outros 
ajustamentos que afetam o valor de ativos e/ou passivos durante o período em causa. 
 
5 As estatísticas da Dívida Externa traduzem a dívida de Portugal face ao exterior considerando ativos e 
passivos financeiros sob a forma de depósitos, empréstimos e títulos de dívida. 
 



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online |  13 

 

As operações6 com o exterior são todas as operações económicas e financeiras com entidades 
estrangeiras e as posições7 referem-se a saldos em final de mês relativos a depósitos, 
empréstimos ou créditos comerciais face ao exterior. 

A COPE é regulamentada pela Instrução do Banco de Portugal n.º 27/2012, de 17 de setembro. 

 

Formação Online 

Nestas páginas é disponibilizado o conteúdo do Manual de Procedimentos e ferramentas de 
apoio para orientar as empresas na Comunicação das Operações e Posições com o Exterior ao 
Banco de Portugal. 

 
• Informação a reportar 
• Objetivos 
• Entidades 
• Calendário 
• Reporte passo a passo  

                                                      
6 No contexto das estatísticas externas, designa-se por operação qualquer transação efetuada por 
entidades residentes em Portugal que origine ou extinga, total ou parcialmente, disponibilidades ou 
responsabilidades face ao exterior. Este conceito engloba também as transações que impliquem a 
transferência de um direito de propriedade ou a prestação de um serviço. 
 
7 No contexto das estatísticas externas, designa-se por posição o stock de ativos e/ou passivos financeiros 
de entidades Portuguesas face a não residentes, num determinado momento no tempo, designadamente, 
no final do mês de referência. 
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INFORMAÇÃO A REPORTAR 

 

São reportadas todas as operações e posições com o exterior.  
Em concreto devem ser reportadas: 

• Operações com entidades não 
residentes em Portugal 
(importações, exportações, 
prestação de serviços, aquisição 
de títulos, …), à exceção de 
operações relacionadas com 
deslocações, estadas e 
transportes que constituam 
despesas auxiliares à atividade 
das entidades residentes. 

• Operações com entidades 
residentes que alterem o saldo da sua conta externa 

• Posições (saldos) face a entidades não residentes em Portugal (depósitos, empréstimos e 
créditos comerciais) 

Na comunicação de operações e posições com o exterior (COPE) as empresas preenchem 
um conjunto de campos8 de acordo com a operação / posição especifica a comunicar. Como 
exemplos de apoio, são mostrados vários casos práticos9. 

  

                                                      
8 Ver Anexo I – Conjunto de campos. 
 
9 Ver documento PDF “Casos Práticos”. 
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OBJETIVOS 

 

O reporte das operações e posições com o exterior tem como objetivo a compilação das 
estatísticas da Balança de Pagamentos, da Posição de Investimento Internacional e da Dívida 
Externa. Estas estatísticas constituem instrumentos indispensáveis para a definição e avaliação 
dos resultados de várias políticas macroeconómicas, assumem relevância estratégica no 
processo de tomada de decisão dos agentes económicos e são importantes para a realização de 
estudos económicos. 

 

Numa ótica macroeconómica 

• São indispensáveis para a condução e 
monitorização das políticas 
monetária, cambial e orçamental; 

• Medem a necessidade ou capacidade 
de financiamento da economia e o 
seu grau de abertura ao exterior; 

• São relevantes para a gestão das 
disponibilidades externas do País; 

• Contribuem para a análise da 
competitividade externa da economia 
e para a definição de políticas no 
âmbito do investimento direto do exterior em Portugal e de Portugal no exterior. 

 

Na perspetiva das empresas 

• Permitem a análise de quotas de 
mercado por diversas dimensões (por 
exemplo, por setor, por mercado e 
por tipo de operação); 

• Servem de apoio à gestão 
empresarial, nomeadamente a 
decisões de investimento e de 
entrada em novos mercados. 
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ENTIDADES 

A obrigação de comunicação de 
informação estatística sobre operações 
e posições com o exterior recai sobre 
todas as pessoas coletivas residentes 
em Portugal, ou que nele exerçam a 
sua atividade, que efetuem operações 
económicas ou financeiras com o 
exterior ou que realizem operações 
cambiais. 

Estão isentas as entidades que 
apresentem um total anual de 

operações económicas e financeiras com o exterior inferior a 100 000 euros, considerando o 
total de entradas e de saídas. 

As entidades que iniciem atividade ou que estejam abrangidas pela referida isenção e que 
apresentem num determinado mês um total de operações económicas e financeiras com o 
exterior superior a 100 000 euros, considerando o total de entradas e de saídas, devem iniciar o 
reporte num prazo de 4 meses, com informação referente aos meses entretanto decorridos. 
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CALENDÁRIO 

O reporte das operações e posições com 
o exterior tem periodicidade mensal e 
decorre até ao 15º dia útil após o final do 
mês de referência dos dados. 

O primeiro reporte é realizado entre 
janeiro de 2013 e abril de 2013 com 
informação referente ao mês anterior, 
para todas as entidades à exceção dos 
bancos. As entidades que se encontrem 
em condições de iniciar o reporte antes 
de abril de 2013 podem fazê-lo, devendo 

comunicar essa intenção ao Banco de Portugal, através do 
endereço ddebp.reporte@bportugal.pt. 

Empresas que mais tarde iniciem relações com o exterior darão início ao reporte na decorrência 
desse facto. 

De 1 de outubro a 31 de março de 2013 as empresas poderão realizar testes através da Área de 
Empresa. 

  

mailto:ddebp.reporte@bportugal.pt
http://www.bportugal.pt/pt-pt/areaempresa/Paginas/Default.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-pt/areaempresa/Paginas/Default.aspx
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REPORTE PASSO A PASSO 

 

O reporte de operações e posições com o exterior deve ser efetuado a partir da Área de 
Empresa. A forma de o realizar está associada ao perfil do reportante, definido a partir das 
seguintes variáveis: 

• Número de operações com o exterior; 
• Forma preferencial/disponível para o reporte. 

 

Perfil A 

Número de operações com o exterior: baixo 

Forma preferencial/disponível para o reporte: recurso à aplicação de recolha 

Esta solução de reporte está sustentada na utilização de uma Aplicação de Recolha, a qual 
permite a criação direta dos registos a reportar, numa base registo a registo (ou equivalente), 
por introdução direta dos dados ou utilizando a informação disponibilizada pelos bancos com 
os quais se relaciona para liquidar essas operações. 

 

Perfil B 

Número de operações com o exterior: elevado 

Forma preferencial/disponível para o reporte: criação de ficheiro XML 

Esta solução de reporte está sustentada na utilização de ficheiros de dados (XML) gerados a 
partir dos sistemas internos da empresa. 

 

 

NOTA: 

As empresas poderão adotar estratégias mistas em que reportem algumas 
operações utilizando a Aplicação de Recolha e, outras, utilizando um ficheiro 
XML. Nestes casos deverão consultar a informação associada a ambos os perfis. 
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FLUXOGRAMA 

 

Fluxo de trabalho associado ao Perfil A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fluxograma de trabalho do perfil A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Perfil A 21 

 

PASSO 1 - INICIAR SESSÃO NA ÁREA DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma do passo 1 – Iniciar sessão na Área de Empresa 

 
 
1.1. Aceder à Área de Empresa, diretamente através do endereço 
eletrónico www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa ou através do sítio do Banco de Portugal na 
internet www.bportugal.pt, através do botão do lado direito ("Área de Empresa")  

 
 

 

 
Figura 3: Passo 1.1 - Aceder à Área de Empresa 

 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa
http://www.bportugal.pt/
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1.2. Iniciar sessão através do botão ("Iniciar sessão")  no topo da página. 

 
 

 
Figura 4: Passo 1.2 - Iniciar sessão 
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1.3. Selecionar a opção “Selecionar modo de autenticação > Serviços a empresas> Autenticação 
com credenciais de acesso ao Portal das Finanças” 
 

 

 
Figura 5: Passo 1.3 - Selecionar modo de autenticação 
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1.4. Preencher com o número de contribuinte e a senha de acesso da empresa (credenciais 
usadas no acesso ao Portal das Finanças) e colocar uma pica a autorizar que a informação seja 
fornecida ao Banco de Portugal. 
 

 

 
Figura 6: Passo 1.4 - Preencher utilizador e senha 

 

 

Detalhes adicionais 

Em caso de erro 

O seu browser10 pode estar a impedir o acesso à aplicação. Para tal deverá considerar o sítio do 
Banco de Portugal (www.bportugal.pt) como um sítio seguro. 

 

Primeiro acesso à Área de Empresa 

• Aceder à Área de Empresa, diretamente através do endereço 
eletrónico www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa ou através do sítio do Banco de Portugal 
na internet www.bportugal.pt, e clicar no botão do lado direito. 

                                                      
10 Programa de acesso e navegação na Internet. 

http://www.bportugal.pt/
http://www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa
http://www.bportugal.pt/
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• Iniciar sessão carregando, no topo da página, no botão “Iniciar sessão”, selecionar a 
opção “Serviço a empresas> Autenticação com credenciais de acesso ao Portal das 
Finanças”, e preencher com o número de contribuinte e a senha de acesso da empresa. 
 

 

ATENÇÃO:  
Não há qualquer troca de informação entre o Banco de Portugal e a Autoridade 
Tributária, sendo apenas utilizado o serviço de autenticação disponibilizado por 
esta entidade. 

 
 

• Introduzir/atualizar os dados do utilizador, o que implica selecionar, no menu do lado 
esquerdo “Informação do utilizador> Dados do utilizador”.  

O utilizador é direcionado para um formulário onde deve inserir um conjunto de 
informações sobre o utilizador principal: nome, morada (profissional), e-mail, telefone, 
posição na empresa (função ou cargo exercido na empresa). Após a inserção da resposta 
à pergunta de proteção selecionar Submeter, podendo verificar no topo da página a 
mensagem de confirmação da submissão.  

 

• Confirmar/atualizar os dados da empresa, o que implica, selecionar, no menu do lado 
esquerdo “Informação do utilizador> Dados da empresa”.  

O utilizador é direcionado para um formulário onde deve confirmar a informação 
preenchida e, quando aplicável, completá-la. Após a inserção da resposta à pergunta de 
proteção selecionar Submeter, podendo verificar no topo da página a mensagem de 
confirmação da submissão.  

De salientar que esta atualização apenas é possível ao utilizador master da empresa e os 
dados deverão ser atualizados sempre que aplicável.  

 

Adicionalmente, se pretender conceder acesso a novos utilizadores ou consultar, alterar ou 
remover acessos já concedidos, deverá utilizar a facilidade “Gestão de Subscrições”. A opção a 
seguir no menu é “Informação do utilizador> Gestão de subscrições”. É através desta opção que 
deverá nomear os interlocutores qualificados para a comunicação de operações e posições com 
o exterior, também designados por interlocutores do serviço. No caso da concessão de novos 
acessos deverá ainda selecionar “Novas subscrições”. 

 

Área de empresa 

A Área de Empresa é um canal privilegiado de comunicação bidirecional entre o Banco de 
Portugal e as empresas, através do qual são disponibilizados de forma gratuita um conjunto de 



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Perfil A 26 

 

serviços de informação relevantes para a sua atividade (serviços de consulta) e os meios para o 
cumprimento das suas obrigações de comunicação estatística ao Banco de Portugal (serviços de 
entrega). 

 

Gestão de subscrições - representatividade na área de empresa e no reporte das 
operações e posições com o exterior 

O Serviço de “COPE-Comunicação de operações e posições com o exterior” é um dos serviços 
disponibilizados na Área de Empresa de acesso reservado, isto é, dependente de permissões. 

Numa primeira fase, apenas tem acesso a este serviço o utilizador master da empresa. No 
entanto, o utilizador master pode subscrever acessos a serviços associados à sua empresa a 
qualquer utilizador que exista no Portal das Finanças. Os utilizadores poderão ser: 

• Outros utilizadores da sua empresa; 
• Utilizador master ou outros utilizadores de outras empresas; 
• Técnicos oficiais de contas (TOC); 
• Particulares. 

A referência do utilizador e a senha a ser usadas na Área de Empresa são as mesmas que são 
utilizadas no Portal das Finanças. Estas referências devem ser utilizadas pelo utilizador master 
quando está a subscrever o(s) serviço(s) para o(s) utilizador(es). 

A gestão de subscrições é da inteira responsabilidade do utilizador master. 

Um utilizador pode ter acesso ao serviço “COPE - Comunicação de operações e posições com o 
exterior” de várias empresas, sendo que quando acede à aplicação de reporte terá de selecionar 
a empresa em nome da qual está a reportar informação. 

 

  



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Perfil A 27 

 

PASSO 2 - NA APLICAÇÃO DE RECOLHA, REGISTAR AS OPERAÇÕES 
E POSIÇÕES COM O EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Fluxograma do passo 2 – Na Aplicação de Recolha, registar as operações e posições com o 

exterior 
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2.1. Aceder à Aplicação de Recolha selecionando, no menu lateral esquerdo, a opção “Entregar 
informação> Comunicação de operações e posições com o exterior> Aplicação de recolha”. 

 
 

 
Figura 8: Passo 2.1 - Aceder à Aplicação de Recolha 
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2.2. Aguardar que o sistema abra a aplicação numa nova página. 

 
 

 
Figura 9: Passo 2.2 - Aguardar que o sistema abra uma nova página 

 
 
2.3. No caso de representar várias empresas, selecionar a empresa a que se referem os dados 
que irá comunicar. 

 
 

 
Figura 10: Passo 2.3 - Selecionar a empresa a que se referem os dados 
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2.4. Selecionar o período (mês e ano) a que dizem respeito os dados que irá comunicar. 

 
 

 
Figura 11: Passo 2.4 - Selecionar o período a que se referem os dados 

 
 
ATENÇÃO:  
A alteração do período é possível em qualquer momento mas implica a perda das 
ações já efetuadas que não tenham sido submetidas ou gravadas. 

 
 
 
 
2.5. Registar as operações e posições com o exterior, seguindo uma das opções: 

 

a) Utilizar COL (Comunicação de Operações de Liquidação), isto é, operações 
comunicadas pelos bancos residentes relativamente aos seus clientes.  
 

1º) No ecrã principal da Aplicação selecionar o comando (“Utilizar”)  à 
esquerda da linha da COL que deseja utilizar. 
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2º) Aparece um formulário pré-preenchido com a informação disponibilizada 
pelo banco. 

3º) Preencher o campo relativo à Classificação Estatística e outros dados 
eventualmente em falta de acordo com a operação em causa e, se necessário, 
corrigir e/ou alterar alguma informação prestada pelo banco. O campo relativo 
ao montante também poderá ser alterado. 

4º) Selecionar (“OK”)          na parte de baixo da página. A COPE irá aparecer na 
parte de baixo do ecrã, na zona de COPE criadas. 

5º) Se desejar criar uma nova COPE a partir desta mesma informação, deverá 
repetir o 3º e 4º passos. Tenha o cuidado de verificar se a soma do montante 
das COPE criadas é menor ou igual ao da COL que lhes deu origem. 

6º) Selecionar o comando (“Voltar ao ecrã anterior”) 

 
As COPE criadas irão aparecer associadas à ação de ‘Criação’. 

 
 

 

 
Figura 12: Passo 2.5 a) - Registar as operações e posições com o exterior - utilizar COL 
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b) Criar COPE (Comunicação de Operações e Posições com o Exterior). 

 

1º) No ecrã principal da Aplicação selecionar o comando (“Criar COPE”) . 
 

2º) No formulário de criação de COPE preencher os campos aplicáveis às 
operações a reportar. 

3º) Selecionar (“OK”)          na parte de baixo da página. 

Esta será necessariamente a opção a seguir quando estiver a criar COPE 
associadas a posições em final de período, contas de compensação ou a 
entradas e saídas a partir de contas externas.  

As COPE criadas irão aparecer associadas à ação de ‘Criação’. 

 
 

 

 
Figura 13: Passo 2.5 b) - Registar as operações e posições com o exterior - criar COPE 
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ATENÇÃO:  
No ecrã inicial serão apresentados os registos anteriormente submetidos e 
integrados nas bases de dados do Banco de Portugal, e os associados às ações 
realizadas na corrente sessão. Não são visíveis os registos submetidos mas 
ainda não integrados no Banco de Portugal.  

É aconselhável que, ao longo da criação das COPE, o utilizador vá gravando o 
seu trabalho uma vez que, se a sessão for encerrada (voluntária ou 
involuntariamente) dados não submetidos e não gravados são perdidos. 

Por questões de segurança, a aplicação é encerrada após 1h30m de inatividade 
(situação em que dados não submetidos e não gravados são perdidos). 

 
 
 

NOTA:  
Poderá agregar/somar várias operações num único registo COPE desde que as 
suas caraterísticas, sejam idênticas (exemplo: somar todas as entradas de capital 
relativas a exportações de bens para Espanha, por transferência bancária em 
dezembro de 2012).  

A Aplicação de Recolha dispõe de outras funcionalidades que o podem auxiliar 
no registo de operações e posições com o exterior, designadamente: editar 
COPE, duplicar COPE, remover COPE e, apenas para as posições em final de mês, 
replicar COPE do mês anterior. 

 

 

Detalhes adicionais 

Em caso de erro 

O seu browser pode estar a impedir o acesso à aplicação. Para tal deverá considerar o sítio do 
Banco de Portugal (www.bportugal.pt) como um sítio seguro. 

 

Em alternativa: ficheiro Excel  

Em alternativa à criação de COPE na aplicação de recolha (ponto 2.5): 

O Banco de Portugal disponibiliza um ficheiro Excel de apoio à construção do ficheiro XML, o 
qual pode ser obtido através da Área de Empresa na opção: “Entregar informação> 
Comunicação das Operações e Posições com o Exterior” (ver Informação Relacionada: Ficheiro 
Excel auxiliar para a criação do ficheiro XML). 

 

http://www.bportugal.pt/
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O ficheiro de Excel inclui três folhas: 

• Ajuda, com as instruções de utilização 
• Reporte, onde devem ser inseridos os dados a reportar (as COPE) 
• Tabelas de apoio, com os códigos associados a algumas variáveis 

Na sua utilização deverá, na folha ‘Reporte’: 

• Passo 1: Introduzir o NIPC da entidade, e definir o Ano e o Mês de realização das 
operações a reportar no ficheiro.  

• Passo 2: Introduzir os registos das operações e posições a reportar. 
• Passo 3: Dimensionar a tabela de reporte de modo a abranger todos os dados a enviar. 
• Passo 4: Criar o ficheiro XML 

 

Princípios gerais de reporte 

1. Reporte na ótica da atividade individual da entidade reportante 

2. Reporte de: 

• Operações com entidades não residentes em Portugal (importações, exportações, 
prestação de serviços, aquisição de títulos, …) 

• Operações com entidades residentes que alterem o saldo da sua conta externa 
• Posições (saldos) face a entidades não residentes em Portugal (depósitos, empréstimos e 

créditos comerciais) 

3. Data de referência: 

• Operações, qualquer dia do mês, tendo por referência o momento em que ocorre 
(possibilidade de agregação de operações referentes a diferentes dias dentro do mesmo 
mês) 

• Posições, último dia do mês 

4. Registo: 

• Operações, no momento do pagamento / recebimento 
• À exceção das operações efetuadas em contas de compensação (tipo conta C) e/ou sem 

movimentação de conta (tipo conta X), cujo registo se reporta ao momento da sua 
contabilização (habitualmente coincide com o momento da faturação) 

• Posições, quando são reconhecidas em balanço 

 

Características dos campos da COPE (operações e posições com o exterior) 

Ver Características dos campos da COPE (operações e posições com o exterior). 
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Aplicação de Recolha 

Esta aplicação de recolha permite às empresas comunicarem as suas transações com o exterior 
(operações) e as suas disponibilidades/responsabilidades (posições) face ao exterior, quer 
validando e submetendo um ficheiro (que cumpra as regras definidas), quer introduzindo na 
aplicação as operações que a empresa pretenda transmitir, para posterior construção do ficheiro 
e envio ao Banco de Portugal. 

Para facilitar o reporte das operações e posições com o exterior (COPE), irá estar disponível uma 
lista das operações com entidades não residentes liquidadas através de bancos residentes (COL) 
que poderão ser transformadas em COPE mediante o preenchimento dos campos aplicáveis. As 
COL são disponibilizadas às empresas a partir do 10º dia útil de cada mês. As COPE terão de ser 
disponibilizadas até ao 15º dia útil do mês seguinte ao que respeitam os dados. 

Facilidades da aplicação de recolha 

• Gravação local e retoma do trabalho realizado mas ainda não submetido 
• Controlo de qualidade da informação 
• Replicação de dados do mês anterior 
• Utilização de filtros para pesquisa de informação 
• Consulta de informação já submetida 
• Utilização da COL para criação de COPE 
• Submissão dos dados 
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PASSO 3 - AVALIAR E RETIFICAR OS ERROS E ALERTAS 
APRESENTADOS PELA APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14: Fluxograma do passo 3 – Avaliar e retificar os erros e alertas apresentados pela Aplicação 

 

3.1. Filtrar as COPE com erros ou alertas, selecionando o botão (“Filtrar COPE                          
”)  e no campo “Estado” selecionar primeiro a hipótese “INV – Inválida” e num segundo 
momento, a hipótese “VAA- Válida com alertas”. 
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Figura 15: Passo 3.1 a) - Selecionar botão Filtrar COPE 
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Figura 16: Passo 3.1 b) - No campo “Estado” selecionar primeiro a hipótese INV – Inválida 
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Figura 17: Passo 3.1 c) - Selecionar depois a hipótese VAA- Válida com alertas 
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3.2. Editar a COPE com erros ou alertas, selecionando o botão (“Editar”) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Passo 3.2 - Editar a COPE com erros ou alertas 
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3.3. Proceder à correção dos campos incorretamente preenchidos, de acordo com a mensagem 
de erro e alerta visível na parte inferior do ecrã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Passo 3.3 - Proceder à correção dos campos incorretamente preenchido 
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3.4. Gravar as correções, selecionando o botão (“OK”) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Passo 3.4 - Gravar as correções 

 
 

ATENÇÃO:  
A existência de erros de validação ou alertas nos dados criados ou modificados 
não impede a respetiva integração no sistema. No entanto, esses dados devem 
ser corrigidos e/ou analisados. 

 
 

A edição de uma COPE já integrada pelo Banco de Portugal cria uma nova COPE na sessão de 
trabalho associada à ação 'Modificação', que ao ser integrada corrige a que lhe deu origem. 
A remoção de uma COPE já integrada pelo Banco de Portugal cria uma nova COPE na sessão de 
trabalho associada à ação 'Anulação', que ao ser integrada anula a que lhe deu origem. 
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Detalhes adicionais 

Descrição geral do processo de controlo de qualidade 

O processo de controlo de qualidade ocorre a 3 níveis: 

• A nível do ficheiro 

ATENÇÃO: Este nível de controlo de qualidade só se aplica caso a empresa tenha, no 
Passo 2, optado pelo processo alternativo e criado um ficheiro XML) 

• A nível do conteúdo do ficheiro, numa base individual, isto é, registo a registo. 
• A nível da comparação da informação reportada pelas empresas (COPE) e dos bancos, 

reportada em nome daquelas (COL). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Fluxograma do processo de submissão do ficheiro de dados 

 
As regras de validação pretendem identificar erros nos dados de caracterização da COPE, 
permitindo ao utilizador a respetiva correção. Uma COPE que falhe uma regra de validação fica 
no estado “Inválida” e já não é alvo de validações adicionais. 

Os alertas pretendem identificar situações que requerem uma análise adicional e que poderão 
ter de ser corrigidas. Uma COPE com alertas fica no estado “Válida c/ alertas” ou “Reportada c/ 
alertas”. É possível serem detetados vários alertas numa COPE. 

Este processo decorre de forma automática após a receção dos dados, sendo o resultado 
vertido no ficheiro de resposta do Banco de Portugal. 

Todas as notificações enviadas por e-mail terão por referência os interlocutores de serviço 
indicados pela empresa (na opção de subscrição de serviços). 

O ficheiro submetido e remetido ao Banco de Portugal é sujeito a um processo de controlo de 
qualidade e o resultado é vertido automaticamente em dois ficheiros com formatos distintos: 
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• em XML, destinado a um processamento automático por um sistema de informação, e 
• em HTML, que permite uma leitura direta pelo utilizador. 

Esta informação é disponibilizada ao reportante por duas vias: 

• Na Área de Empresa, na opção de transferência de ficheiros do Banco de Portugal; 
• Por e-mail ao utilizador que tiver submetido o ficheiro. 

 

Nível de controlo 1 – Testes ao ficheiro 

 
ATENÇÃO: Este nível de controlo de qualidade só se aplica caso a empresa tenha, no 
Passo 2, optado pelo processo alternativo e criado um ficheiro XML 

 
Os resultados possíveis são: 

• Inválido  
o Interpretação: Ficheiro com erros de nomenclatura ou de estrutura impeditivos 

da sua aceitação pelo Banco de Portugal. Estes podem ter sido gerados por 
uma das situações seguintes: i) o nome do ficheiro de dados não se inicia por 
“BOP_COPE”; ii) o ficheiro de dados não tem extensão XML; ou iii) o ficheiro zip 
não pode ser aberto. 

o Resposta do Banco de Portugal: Devolução de uma mensagem de erro no 
sistema de transferência de ficheiros. O ficheiro não é transferido para o Banco 
de Portugal pelo que nem o ficheiro nem os registos neles contidos são alvo de 
qualquer validação. 

o O que fazer: Corrigir a designação do ficheiro de dados, ou retificar o ficheiro 
zip, e voltar a submeter o ficheiro, tendo em conta as regras estabelecidas. 
 

• Rejeitado 
o Interpretação: Ficheiro com erros impeditivos do respetivo processamento. 

Estes podem ter sido gerados ao nível do formato do ficheiro ou da informação 
de controlo, sendo especificados segundo a codificação apresentada na 
informação relacionada. 

o Resposta do Banco de Portugal: Disponibilização e envio por e-mail do 
ficheiro de resposta. Nenhum registo é validado ou integrado na base de 
dados. 

o O que fazer: Tendo por referência o código de erro apresentado, dever-se-á 
retificar o formato do ficheiro em conformidade com as especificações 
apresentadas noschema associado ao ficheiro na informação relacionada, ou 
corrigir a informação de controlo em conformidade com as especificações 
apresentadas. 
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• Aceite com reservas 
o Interpretação: Alguns registos reportados apresentam erros ou 

desencadearam algum alerta. No ficheiro de respostas, estes registos, 
identificados pelo respetivo código, [id_reg], são agrupados de acordo com a 
sua avaliação e associados ao código de erro e/ou alerta relevante (os quais se 
apresentam na informação de apoio). 

o Resposta do Banco de Portugal: Disponibilização e envio por e-mail do 
ficheiro de resposta. Os registos são avaliados individualmente, e os registos 
válidos, inválidos e com alertas são integrados na base de dados. 

o O que fazer: i) Consultar o relatório para identificar e avaliar os registos com 
erros ou alertas; ii) Modificar ou anular as COPE que originaram os erros; iii) 
Avaliar a necessidade de modificar ou anular as COPE com alertas; e iv) Avaliar a 
necessidade de reportar novas COPE ou COL. 

No que respeita às COPE integradas na base de dados, poderá executar as 
referidas ações através da Aplicação de Recolha2 disponibilizada na Área de 
Empresa. Designadamente, visualizar as COPE inválidas ou com alertas, corrigir 
e voltar a submetê-las. 

 
• Aceite 

o Interpretação: Nomenclatura e formato do ficheiro de dados corretos. Todos 
os registos reportados são válidos e sem alertas. 

o Resposta do Banco de Portugal: Disponibilização e envio por e-mail do 
ficheiro de resposta. Integração na base de dados de todos os registos. 

 

Nível de controlo 2 – Testes aos registos 

Após a aceitação do ficheiro, são efetuados testes ao conteúdo do ficheiro de forma individual, 
i.e. numa base registo a registo, e seguindo a seguinte sequência. 

Há três grupos de testes: 

• Testes de integração que pretendem aferir se o registo reúne as condições mínimas 
para a sua integração na base de dados do Banco de Portugal; 

• Testes de validação com o objetivo de validar o registo, pelo que um incumprimento 
implica necessariamente a posterior anulação ou correção do registo pelo reportante; 

• Alertas que aferem a existência de situações que devem ser analisadas pelo reportante 
e que podem, eventualmente, originar a correção do registo. 
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Figura 22: Fluxograma da avaliação individual de cada registo 

 

Os testes são sequenciais, ou seja, só os registos que respeitem os testes de integração são 
integrados na base de dados e submetidos aos testes de validação. Assim, um registo não 
integrado não é alvo de testes adicionais: o processo de validação desse registo é terminado e o 
registo não é integrado na base de dados nem apresentado na Aplicação de Recolha 
disponibilizada na Área de Empresa. Por outro lado, cada registo integrado é submetido aos 
testes de validação, sendo que o processo termina com o primeiro teste falhado. Por último, 
cada registo que respeite todos os testes de validação é avaliado com base nos alertas 
apresentados, sendo que nesta fase, e ao contrário do que sucede nas fases anteriores, o 
processo não termina com a identificação do primeiro alerta acionado pelo que um registo 
pode ter vários alertas associados. 

O resultado destes testes é vertido no ficheiro de resposta, o qual apresenta o estado de ‘aceite’ 
ou ‘aceite com reservas’. 

Deste modo, em função do resultado do processo de testes descrito, cada registo é classificado 
num dos quatro estados seguintes: 

• Não integrado - o registo não é adicionado à base de dados nem apresentado na 
Aplicação de Recolha; 

• Inválido - o registo é integrado na base de dados mas apresenta um erro que 
inviabiliza a sua utilização para efeito de produção estatística, pelo que deverá ser 
corrigido ou anulado; 

• Com alertas - o registo é integrado na base de dados mas requer uma análise 
adicional, podendo ser necessária a sua correção; 

• Reportado - o registo respeita todos os testes e alertas definidos, sendo integrado na 
base de dados sem reservas. 
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A cada um dos testes atrás referido está associado um código, apresentado nas tabelas 
apresentadas na informação de apoio. 

 

Nível de controlo 3 – Comparação COPE versus COL 

Para cada reportante, é efetuada uma comparação global entre as COPE reportadas para um 
determinado mês e as respetivas COL disponibilizadas pelo sistema financeiro residente. 
Diferenças significativas entre estes dois blocos de informação, de acordo com o abaixo 
especificado, devem ser analisadas e justificadas pelo reportante. 

Esta comparação é desenvolvida de acordo com as orientações seguintes: 

• Teste não automático efetuado pelo Banco de Portugal; 
• O reportante é notificado por e-mail quando é identificada uma diferença significativa 

não justificada; 
• Diferença calculada para cada empresa, considerando a totalidade de COL 

disponibilizadas pelo sistema financeiro residente; 
• São consideradas todas as COPE relativas a operações que movimentam contas internas 

(ou seja, [tipo_valor]=”E” ou “S” e [tipo_conta]=”I”); 
• Diferença calculada para o saldo (diferença entre entradas e saídas) observado num 

determinado mês. 

 

Outros testes de qualidade 

O Banco de Portugal efetua outros testes de qualidade à informação reportada, podendo neste 
âmbito solicitar os devidos esclarecimentos aos reportantes. Estes podem ter por base a 
informação reportada pela própria empresa (como é o caso da análise à coerência temporal da 
informação) ou outra que se encontre disponível (como será o exemplo da comparação com 
outras empresas com a mesma atividade económica). 

Quando tal se justifique, a análise efetuada e a solicitação de esclarecimentos, serão remetidos 
por e-mail aos interlocutores indicados pela empresa. 
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PASSO 4 - SUBMETER INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 23: Fluxograma do passo 4 – Submeter informação através da Aplicação 

 

Submeter a informação traduz-se no envio efetivo da informação para o Banco de Portugal. Isto 
passa por: 

4.1. Guardar ficheiro através do botão “Guardar ficheiro” .  

Esta operação grava localmente, num ficheiro XML, as ações realizadas na sessão de trabalho. A 
gravação não altera os dados apresentados e não efetua a submissão da informação ao Banco 
de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Passo 4.1 - Guardar ficheiro 
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4.2. Submeter registos através do botão "Submeter" .  

Esta operação submete diretamente as COPE ao Banco de Portugal para verificação e integração 
no sistema de informação.  

Quando a informação é submetida, a Aplicação cria automaticamente um ficheiro XML e 
apresenta o nome do ficheiro que criou. Essa informação deverá ser guardada para, 
posteriormente, auxiliar a identificação do relatório com o resultado do processamento  (Passo 
5). 

Todas as ações (criação, modificação e anulação de COPE) são submetidas, incluindo as que 
estiverem nos estados “Inválida” ou “Válida com alertas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25: Passo 4.2 - Submeter informação 

 

ATENÇÃO:  
É aconselhável que, ao longo da criação das COPE, o utilizador vá gravando o seu 
trabalho uma vez que, se a sessão for encerrada (voluntária ou involuntariamente) 
dados não submetidos e não gravados são perdidos. 

Por questões de segurança, a aplicação é encerrada após 1h30m de inatividade 
(situação em que dados não submetidos e não gravados são perdidos). 



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Perfil A 50 

 

NOTA:  
Poderá agregar/somar várias operações num único registo COPE desde que as 
suas caraterísticas, sejam idênticas (exemplo: somar todas as entradas de capital 
relativas a exportações de bens para Espanha, por transferência bancária em 
dezembro de 2012).  

Se está a utilizar o ficheiro Excel para criar as COPE e exportar para um ficheiro 
XML deverá, nesta fase, importar o ficheiro (ver Perfil B – Passo 3.5). 
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PASSO 5 - CONSULTAR FICHEIRO DE RESPOSTA DO BANCO DE 
PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fluxograma do passo 5 – Consultar ficheiro de resposta do Banco de Portugal 

 

Quando a informação submetida é processada pelo Banco de Portugal, é enviada uma 
notificação por correio eletrónico ao respetivo remetente e gerado um ficheiro de resposta com 
a avaliação mais detalhada dos dados submetidos. 
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5.1. Receber a notificação enviada pelo Banco de Portugal por e-mail, com informação sucinta 
sobre o resultado dos testes ao ficheiro e aos registos. A notificação fornece também 
informação relativa ao ficheiro submetido (nome, data de referência...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Passo 5.1 - Receber notificação por email 
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5.2. Aceder ao ficheiro de resposta enviado pelo Banco de Portugal, o qual apresenta detalhes 
sobre eventuais erros e/ou alertas detetados no processamento. Este é disponibilizado na opção 
“Entregar informação> Transferência de ficheiros> Do Banco de Portugal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28: Passo 5.2 - Aceder ao ficheiro de resposta 

 

5.3. Consultar ficheiro, selecionando para tal: 

• O NPC da empresa 
• O serviço "Comunicar operações e posições com o exterior" 
• O ficheiro, o qual pode ser identificado pelo nome que lhe foi enviado na notificação 

de email 

Se necessário corrigir erros e eventuais alertas deverá voltar ao Passo 3. 
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Figura 29: Passo 5.3 - Consultar ficheiro de resposta 

 

Detalhes adicionais 

Ficheiro de resposta – Estrutura 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Os ficheiros de resposta são identificados com o nome original dos ficheiros de dados ao quais 
dizem respeito, um sufixo Re data e hora de receção dos dados, ou seja, 
NomeOriginal.R.DtRecepção.<xml ou html>. A data de receção tem o formato 
AAAAMMDDhhmmss. 

O elemento raiz do ficheiro de resposta XML designa-se resposta_BOP_CO e contém, pelo 
menos, as secções controlo e resultado. Os ficheiros aceites com reservas contêm 
adicionalmente as secções cope e col, onde são identificados os registos não integrados, 
inválidos ou com alertas, associados ao respetivo código de erro. 
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Figura 30: Esquema da estrutura do ficheiro de resposta 

 

Ficheiro de resposta – Secção Controlo 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Na secção “controlo” é apresentada informação de identificação do ficheiro de comunicação 
dos dados e a data de geração do ficheiro de resposta. Alguns elementos (a tracejado na figura 
seguinte) podem não estar preenchidos por não ter sido possível identificá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Esquema da secção de controlo do ficheiro de resposta 

 

Elemento Descrição 

[entidade] Entidade à qual se referem os dados, sendo identificada por: 

 

• NPC, se o reporte for efetuado via Área de Empresa; 

• código de IF, se o reporte for efetuado via BPNet. 

[remetente] Código de identificação do utilizador ou instituição que remeteu o ficheiro: 

 

• userID do utilizador (NPC seguido de um sufixo de 4 dígitos de identificação 

do utilizador), se o reporte for efetuado via Área de Empresa; 

• código de IF, se o reporte for efetuado via BPNet 

[periodo] Período composto pelo ano e mês, no formato AAAAMM, a que se referem os 
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Elemento Descrição 

dados. 

[nome_ficheiro] Nome original do ficheiro de dados submetido ao Banco de Portugal. 

[data_recepcao] Data na qual o ficheiro de dados foi recebido pelo Banco de Portugal, seguindo o 

formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss (por exemplo, 2012-03-29T14:10:12). 

[data_resposta] Data na qual foi gerado o ficheiro de resposta, seguindo o formato AAAA-MM-DD-

Thh:mm:ss. 

 
Tabela 1: Tabela com os elementos e respetiva descrição da secção de controlo do ficheiro de resposta 

 
 
Ficheiro de resposta – Secção Resultado 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Nesta secção é apresentada informação referente ao resultado do processamento, ao nível do 
ficheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32: Esquema da secção de resultado do ficheiro de resposta 

 

Elemento Descrição 

[cod_processamento] Código do resultado do processamento do ficheiro, podendo assumir os 

seguintes valores: 
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Elemento Descrição 

• 1 - rejeitado; 

• 2 - aceite com reservas; 

• 3 - aceite. 

[msg_processamento] Resultado do processamento do ficheiro, podendo assumir os seguintes valores: 

• Rejeitado (associado a [cod_processamento]="1"); 

• Aceite com reservas (associado a [cod_processamento]="2"); 

• Aceite (associado a [cod_processamento]="3"). 

[codigo_erro] Código do erro que provocou a rejeição do ficheiro. Apenas é preenchido quando 

o ficheiro é rejeitado. A lista dos códigos de erro e correspondentes descritivos é 

apresentada na secção 5.3 deste documento 

[msg_erro] Descritivo do erro de rejeição do ficheiro 

[total] Número total de COPE ou COL contidas no ficheiro de dados 

[nint] Número total de COPE ou COL não integradas 

[inv] Número total de COPE ou COL inválidas 

[alert] Número total de COPE ou COL com alertas 

 
Tabela 2: Tabela com os elementos e respetiva descrição da secção de resultado do ficheiro de resposta 

 
 
Ficheiro de resposta – Secção COPE 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Nesta secção é apresentada informação ao nível do registo sobre os problemas detetados na 
validação das COPE comunicadas. São identificados todos os registos não integrados, inválidos 
ou com alertas. 

 

Elemento Descrição 

[cod] Código do erro detetado. A lista dos códigos de erros e correspondentes 

descritivos é apresentada na secção 5.4 deste documento 

[id_reg] Identificação do registo, indicado pelo remetente no ficheiro de dados submetido 

ao Banco de Portugal 

[msg] Descrição do erro 

 
Tabela 3: Tabela com os elementos e respetiva descrição da secção COPE do ficheiro de resposta 
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Figura 33: Esquema da secção COPE do ficheiro de resposta 
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PASSO 6 - FECHAR SESSÃO NA ÁREA DE EMPRESA 

 

Fechar sessão carregando, no topo da página, no botão "Fechar sessão" . 

Por questões de segurança recomenda-se esta ação antes de encerrar o browser. 

 

Figura 34: Fechar sessão na Área de Empresa 
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Perfil B 
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FLUXOGRAMA 

 
Fluxo de trabalho associado ao Perfil B 

Figura 35: Fluxograma de trabalho do perfil B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Perfil B 62 

 

PASSO 1 - CRIAR FICHEIRO COM AS OPERAÇÕES E POSIÇÕES COM 
O EXTERIOR EM FORMATO XML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36: Fluxograma do passo 1 – Iniciar sessão na Área de Empresa 

 
 
Criar ficheiro com as operações e posições com o exterior, em formato XML seguindo o schema 
definido pelo Banco de Portugal. O ficheiro pode ser gerado: 

• A partir dos sistemas internos da empresa, seguindo o schema definido ou,  
• Utilizando o ficheiro Excel disponibilizado pelo Banco de Portugal, disponível na Área de 

Empresa (opção de menu: “Entregar informação> Comunicação das Operações e 
Posições com o Exterior”, Informação Relacionada: Ficheiro Excel auxiliar para a criação 
do ficheiro XML). 

 

 

Detalhes adicionais 

Ficheiro XML – Regras gerais 

O ficheiro a reportar ao Banco de Portugal com a informação referente a operações e posições 
com o exterior deverá respeitar as seguintes regras: 

• Ser do tipo XML respeitando o XML Data Schema; 
• Incluir informação de apenas um período de referência. 

 

Ficheiro XML – Nomenclatura  

O ficheiro deverá apresentar a extensão XML e o seu nome deverá seguir a seguinte estrutura: 
“BOP_COPE.CodEnt.Periodo.DataHora.xml”, em que: 
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• BOP_COPE - Sigla identificadora do sistema a que se destina o ficheiro; 
• CodEnt - Código da entidade remetente (NPC); 
• Período - Composto pelo ano/mês do período de reporte a que os dados se referem, 

seguindo o formato AAAAMM ; 
• DataHora - Data e hora da criação do ficheiro, com 15 posições e formato 

AAAAMMDDhhmmss9. 

 

Ficheiro XML - Estrutura 

O conteúdo do ficheiro contendo o reporte a enviar ao Banco de Portugal deverá ser formatado 
respeitando o XML Data Schema, o qual é estruturado em dois grupos: 

 

1. Informação de controlo 

 

 

 

 

 

Figura 37: Esquema do fluxo da informação de controlo 

 

Variável Tipo Campos Observações 

Reportante 
[reportante] 

[reportante] É composto por uma das variáveis [if] ou [npc] 
abaixo descritas. 

Empresa 
[npc] 

String NPC do interveniente ao qual se referem os dados 
reportados.  
Intervalo de valores admissíveis [100000000, 
999999999}. 

Identificação do período de 
reporte 
[periodorep] 

[periodorep] É composto pelas variáveis [ano] e [mes] abaixo 
descritas. 

Identificação do ano de 
reporte dos dados 
[ano] 

Integer O ano deverá ser igual ou superior a 2012 e deverá 
ter quatro posições. 

Identificação do mês de 
reporte dos dados 
[mes] 

Integer O mês pode variar entre 1 e 12. 

 
Tabela 4: Tabela com as variáveis da informação de controlo 
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2. Dados relativos ao registo da operação/posição das COPE 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: Esquema do fluxo dos dados relativos ao registo da operação/posição das COPE 

 

Variável Tipo Campos Observações 

Detalhe da informação de 
comunicações de operações 
[registo] 

[registo] O detalhe da informação de comunicações pode 
repetir-se as vezes que for necessário.  
Este campo é composto pelas restantes variáveis 
presentes neste quadro. 

Código de identificação 
[id_reg] 

String Código identificativo do registo (COPE ou COL).  
Deverá ter no máximo 20 posições. 

Período do reporte 
[data_ref] 

Integer Data de referência da operação ou da posição 
seguindo o formato AAAAMMDD.  
Intervalo de valores admissíveis: [20120101, 
21001231]. 

Detalhe da informação 
específica da comunicação 
[reg] 

[reg] Este campo será composto pela variável [col] ou 
pela variável [cope] presentes neste quadro. Não 
poderão coexistir em simultâneo. 

Detalhe da informação da 
COPE 
[cope] 

[cope} O detalhe da informação da COPE pode não existir; 
caso exista só pode ocorrer uma vez.  
Este campo é composto pelas variáveis presentes 
no quadro da COPE. 

 
Tabela 5: Tabela com as variáveis dos dados relativos ao registo da operação/posição das COPE 
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Ficheiro XML – Variáveis das COPE 

Ver Características dos campos da COPE (operações e posições com o exterior). 

 

Em alternativa: ficheiro Excel 

Em alternativa à criação de COPE na aplicação de recolha (ponto 2.5): 

O Banco de Portugal disponibiliza um ficheiro Excel de apoio à construção do ficheiro XML, o 
qual pode ser obtido através da Área de Empresa na opção: “Entregar informação> 
Comunicação das Operações e Posições com o Exterior” (ver Informação Relacionada: Ficheiro 
Excel auxiliar para a criação do ficheiro XML). 

O ficheiro de Excel inclui três folhas: 

• Ajuda, com as instruções de utilização 
• Reporte, onde devem ser inseridos os dados a reportar (as COPE) 
• Tabelas de apoio, com os códigos associados a algumas variáveis 

Na sua utilização deverá, na folha ‘Reporte’: 

• Passo 1: Introduzir o NIPC da entidade, e definir o Ano e o Mês de realização das 
operações a reportar no ficheiro.  

• Passo 2: Introduzir os registos das operações e posições a reportar. 
• Passo 3: Dimensionar a tabela de reporte de modo a abranger todos os dados a enviar. 
• Passo 4: Criar o ficheiro XML 
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PASSO 2 - INICIAR SESSÃO NA ÁREA DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Fluxograma do passo 2 – Iniciar sessão na Área de Empresa 

 
 
2.1. Aceder à Área de Empresa, diretamente através do endereço 
eletrónico www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa ou através do sítio do Banco de Portugal na 
internet www.bportugal.pt, através do botão do lado direito ("Área de Empresa")  

 
 

 

 
Figura 40: Passo 2.1 - Aceder à Área de Empresa 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa
http://www.bportugal.pt/
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2.2. Iniciar sessão através do botão ("Iniciar sessão")  no topo da página. 

 
 

 
Figura 41: Passo 2.2 - Iniciar sessão 
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2.3. Selecionar a opção “Selecionar modo de autenticação > Serviços a empresas> Autenticação 
com credenciais de acesso ao Portal das Finanças” 
 

 

 
Figura 42: Passo 2.3 - Selecionar modo de autenticação 
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2.4. Preencher com o número de contribuinte e a senha de acesso da empresa (credenciais 
usadas no acesso ao Portal das Finanças) e colocar uma pica a autorizar que a informação seja 
fornecida ao Banco de Portugal. 
 

 

 
Figura 43: Passo 2.4 - Preencher utilizador e senha 

 

 
Detalhes adicionais 

Em caso de erro 

O seu browser pode estar a impedir o acesso à aplicação. Para tal deverá considerar o sítio do 
Banco de Portugal (www.bportugal.pt) como um sítio seguro. 

 

Primeiro acesso à Área de Empresa 

• Aceder à Área de Empresa, diretamente através do endereço 
eletrónico www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa ou através do sítio do Banco de Portugal 
na internet www.bportugal.pt, e clicar no botão do lado direito. 
 

http://www.bportugal.pt/
http://www.bportugal.pt/pt-PT/areaempresa
http://www.bportugal.pt/
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• Iniciar sessão carregando, no topo da página, no botão “Iniciar sessão”, selecionar a 
opção “Serviço a empresas> Autenticação com credenciais de acesso ao Portal das 
Finanças”, e preencher com o número de contribuinte e a senha de acesso da empresa. 
 

 

ATENÇÃO:  
Não há qualquer troca de informação entre o Banco de Portugal e a Autoridade 
Tributária, sendo apenas utilizado o serviço de autenticação disponibilizado por 
esta entidade. 

 
 

• Introduzir/atualizar os dados do utilizador, o que implica selecionar, no menu do lado 
esquerdo “Informação do utilizador> Dados do utilizador”.  

O utilizador é direcionado para um formulário onde deve inserir um conjunto de 
informações sobre o utilizador principal: nome, morada (profissional), e-mail, telefone, 
posição na empresa (função ou cargo exercido na empresa). Após a inserção da resposta 
à pergunta de proteção selecionar Submeter, podendo verificar no topo da página a 
mensagem de confirmação da submissão.  

 

• Confirmar/atualizar os dados da empresa, o que implica, selecionar, no menu do lado 
esquerdo “Informação do utilizador> Dados da empresa”.  

O utilizador é direcionado para um formulário onde deve confirmar a informação 
preenchida e, quando aplicável, completá-la. Após a inserção da resposta à pergunta de 
proteção selecionar Submeter, podendo verificar no topo da página a mensagem de 
confirmação da submissão.  

De salientar que esta atualização apenas é possível ao utilizador master da empresa e os 
dados deverão ser atualizados sempre que aplicável.  

 

Adicionalmente, se pretender conceder acesso a novos utilizadores ou consultar, alterar ou 
remover acessos já concedidos, deverá utilizar a facilidade “Gestão de Subscrições”. A opção a 
seguir no menu é “Informação do utilizador> Gestão de subscrições”. É através desta opção que 
deverá nomear os interlocutores qualificados para a comunicação de operações e posições com 
o exterior, também designados por interlocutores do serviço. No caso da concessão de novos 
acessos deverá ainda selecionar “Novas subscrições”. 

 

Área de empresa 

A Área de Empresa é um canal privilegiado de comunicação bidirecional entre o Banco de 
Portugal e as empresas, através do qual são disponibilizados de forma gratuita um conjunto de 
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serviços de informação relevantes para a sua atividade (serviços de consulta) e os meios para o 
cumprimento das suas obrigações de comunicação estatística ao Banco de Portugal (serviços de 
entrega). 

 

Gestão de subscrições - representatividade na área de empresa e no reporte das 
operações e posições com o exterior 

O Serviço de “COPE-Comunicação de operações e posições com o exterior” é um dos serviços 
disponibilizados na Área de Empresa de acesso reservado, isto é, dependente de permissões. 

Numa primeira fase, apenas tem acesso a este serviço o utilizador master da empresa. No 
entanto, o utilizador master pode subscrever acessos a serviços associados à sua empresa a 
qualquer utilizador que exista no Portal das Finanças. Os utilizadores poderão ser: 

• Outros utilizadores da sua empresa; 
• Utilizador master ou outros utilizadores de outras empresas; 
• Técnicos oficiais de contas (TOC); 
• Particulares. 

A referência do utilizador e a senha a ser usadas na Área de Empresa são as mesmas que são 
utilizadas no Portal das Finanças. Estas referências devem ser utilizadas pelo utilizador master 
quando está a subscrever o(s) serviço(s) para o(s) utilizador(es). 

A gestão de subscrições é da inteira responsabilidade do utilizador master. 

Um utilizador pode ter acesso ao serviço “COPE - Comunicação de operações e posições com o 
exterior” de várias empresas, sendo que quando acede à aplicação de reporte terá de selecionar 
a empresa em nome da qual está a reportar informação. 
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PASSO 3 - SUBMETER INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: Fluxograma do passo 3 – Submeter informação através da Aplicação 

 

Submeter a informação traduz-se no envio efetivo da informação para o Banco de Portugal. 
Para tal, deverá, no menu principal da Área de Empresa selecionar a opção “Entregar informação 
> Transferência de ficheiros > Para o Banco de Portugal.” 
De seguida deverá confirmar ou selecionar o NPC da empresa em nome da qual está a 
submeter informação, assim como o serviço "Comunicar operações e posições com o exterior”. 
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Figura 45: Passo 3 - Submeter informação 

 

Detalhes adicionais 

Em alternativa: utilização da Aplicação de Recolha 

A empresa poderá optar por submeter a informação ao Banco de Portugal (envio do ficheiro 
XML) através da Aplicação de Recolha, devendo para tal seguir os seguintes passos: 

1. Importar o ficheiro XML [ver no próximo tópico "Importar ficheiro XML para a Aplicação 
de Recolha"] 

2. Avaliar e retificar os erros e alertas apresentados pela Aplicação 
3. Submeter informação através da Aplicação 

 

Importar ficheiro XML para a Aplicação de Recolha 

1. Aceder à Aplicação de Recolha selecionando, no menu lateral esquerdo, a opção “Entregar 
informação> Comunicação de operações e posições com o exterior> Aplicação de recolha”. 

2. Aguardar que o sistema abra outra página. 

3. No caso de representar várias empresas, selecionar a empresa a que se referem os dados que 
irá comunicar. 
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4. Selecionar o período (mês e ano) a que diz respeito o ficheiro que irá comunicar. 

 

ATENÇÃO: 
A alteração do período é possível mas implica a perda das ações já efetuadas 
que não tenham sido submetidas ou gravadas. 

 

5. Selecionar o botão (“Importar ficheiro”)  

Esta operação permite integrar na Aplicação de Recolha os registos (COPE) incluídos no ficheiro 
XML. 

O ficheiro deverá ser identificado pelo utilizador na janela do browser, indicando o respetivo 
nome e localização. O ficheiro deve ser referente ao período selecionado. 

Após a importação é apresentado o resultado de validação do ficheiro, indicando se este tem 
um formato válido e, em caso positivo, o número de registos lidos, discriminando-os de acordo 
com o seu estado em não importados, válidos, válidos com alertas, inválidos e de anulação. 

 

ATENÇÃO: 
No caso de o reportante pretender comunicar modificações ou anulações a 
COPE de meses anteriores e COPE para o mês de referência, deverá fazê-lo em 
ficheiros distintos, um para cada período de referência.  

No ecrã inicial são apresentados os registos já submetidos e integrados nas 
bases de dados do Banco de Portugal, os registos importados e criados 
durante a sessão de trabalho. Não são visíveis os registos submetidos mas 
ainda não integrados nas bases de dados do Banco de Portugal. 

 

 

Validação do ficheiro 

O ficheiro não será importado caso apresente erros impeditivos do respetivo processamento, os 
quais podem ter sido gerados ao nível do formato do ficheiro ou da informação de controlo. 

O que fazer: Tendo por referência a mensagem de erro apresentada, dever-se-á retificar o 
formato do ficheiro em conformidade com as especificações apresentadas no schema associado 
ao ficheiro na informação relacionada, ou corrigir a informação de controlo em conformidade 
com as especificações apresentadas. 

 

Validação dos registos 

Após a aceitação do ficheiro, são efetuados testes ao conteúdo do ficheiro de forma individual, 
i.e. numa base registo a registo, e seguindo a seguinte sequência. 
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Figura 46: Esquema da avaliação individual de cada registo 

 
Há três grupos de testes: 

• Testes de integração que pretendem aferir se o registo reúne as condições mínimas 
para a sua integração na base de dados do Banco de Portugal; 

• Testes de validação com o objetivo de validar o registo, pelo que um incumprimento 
implica necessariamente a posterior anulação ou correção do registo pelo reportante; 

• Alertas que aferem a existência de situações que devem ser analisadas pelo reportante 
e que podem, eventualmente, originar a correção do registo. 

Os testes são sequenciais, ou seja, só os registos que respeitem os testes de integração são 
integrados na base de dados e submetidos aos testes de validação. Assim, um registo não 
integrado não é alvo de testes adicionais: o processo de validação desse registo é terminado e o 
registo não é integrado na base de dados nem apresentado na Aplicação de Recolha 
disponibilizada na Área de Empresa. Por outro lado, cada registo integrado é submetido aos 
testes de validação, sendo que o processo termina com o primeiro teste falhado. Por último, 
cada registo que respeite todos os testes de validação é avaliado com base nos alertas 
apresentados, sendo que nesta fase, e ao contrário do que sucede nas fases anteriores, o 
processo não termina com a identificação do primeiro alerta acionado pelo que um registo 
pode ter vários alertas associados. 

O resultado destes testes é vertido no ficheiro de resposta, o qual apresenta o estado de ‘aceite’ 
ou ‘aceite com reservas’. 

Deste modo, em função do resultado do processo de testes descrito, cada registo é classificado 
num dos quatro estados seguintes: 

• Não integrado - o registo não é adicionado à base de dados nem apresentado na 
Aplicação de Recolha; 
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• Inválido - o registo é integrado na base de dados mas apresenta um erro que 
inviabiliza a sua utilização para efeito de produção estatística, pelo que deverá ser 
corrigido ou anulado; 

• Com alertas - o registo é integrado na base de dados mas requer uma análise 
adicional, podendo ser necessária a sua correção; 

• Reportado - o registo respeita todos os testes e alertas definidos, sendo integrado na 
base de dados sem reservas. 

A cada um dos testes atrás referido está associado um código, apresentado nas tabelas 
apresentadas na informação de apoio. 
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PASSO 4 - CONSULTAR FICHEIRO DE RESPOSTA DO BANCO DE 
PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Fluxograma do passo 4 – Consultar ficheiro de resposta do Banco de Portugal 

 

Quando a informação submetida é processada pelo Banco de Portugal, é enviada uma 
notificação por correio eletrónico ao respetivo remetente e gerado um ficheiro de resposta com 
a avaliação mais detalhada dos dados submetidos. 
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4.1. Receber a notificação enviada pelo Banco de Portugal por e-mail, com informação sucinta 
sobre o resultado dos testes ao ficheiro e aos registos. A notificação fornece também 
informação relativa ao ficheiro submetido (nome, data de referência...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Passo 4.1 - Receber notificação por email 
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4.2. Aceder ao ficheiro de resposta enviado pelo Banco de Portugal, o qual apresenta detalhes 
sobre eventuais erros e/ou alertas detetados no processamento. Este é disponibilizado na opção 
“Entregar informação> Transferência de ficheiros> Do Banco de Portugal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49: Passo 4.2 - Aceder ao ficheiro de resposta 

 

4.3. Consultar ficheiro, selecionando para tal: 

• O NPC da empresa 
• O serviço "Comunicar operações e posições com o exterior" 
• O ficheiro, o qual pode ser identificado pelo nome que lhe foi enviado na notificação 

de email 
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Figura 50: Passo 4.3 - Consultar ficheiro de resposta 

 

Detalhes adicionais 

Ficheiro de resposta – Estrutura 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Os ficheiros de resposta são identificados com o nome original dos ficheiros de dados ao quais 
dizem respeito, um sufixo Re data e hora de receção dos dados, ou seja, 
NomeOriginal.R.DtRecepção.<xml ou html>. A data de receção tem o formato 
AAAAMMDDhhmmss. 

O elemento raiz do ficheiro de resposta XML designa-se resposta_BOP_CO e contém, pelo 
menos, as secções controlo e resultado. Os ficheiros aceites com reservas contêm 
adicionalmente as secções cope e col, onde são identificados os registos não integrados, 
inválidos ou com alertas, associados ao respetivo código de erro. 
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Figura 51: Esquema da estrutura do ficheiro de resposta 

 

Ficheiro de resposta – Secção Controlo 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Na secção “controlo” é apresentada informação de identificação do ficheiro de comunicação 
dos dados e a data de geração do ficheiro de resposta. Alguns elementos (a tracejado na figura 
seguinte) podem não estar preenchidos por não ter sido possível identificá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Esquema da secção de controlo do ficheiro de resposta 

 

Elemento Descrição 

[entidade] Entidade à qual se referem os dados, sendo identificada por: 

 

• NPC, se o reporte for efetuado via Área de Empresa; 

• código de IF, se o reporte for efetuado via BPNet. 

[remetente] Código de identificação do utilizador ou instituição que remeteu o ficheiro: 

 

• userID do utilizador (NPC seguido de um sufixo de 4 dígitos de identificação 

do utilizador), se o reporte for efetuado via Área de Empresa; 

• código de IF, se o reporte for efetuado via BPNet 

[periodo] Período composto pelo ano e mês, no formato AAAAMM, a que se referem os 
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Elemento Descrição 

dados. 

[nome_ficheiro] Nome original do ficheiro de dados submetido ao Banco de Portugal. 

[data_recepcao] Data na qual o ficheiro de dados foi recebido pelo Banco de Portugal, seguindo o 

formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss (por exemplo, 2012-03-29T14:10:12). 

[data_resposta] Data na qual foi gerado o ficheiro de resposta, seguindo o formato AAAA-MM-DD-

Thh:mm:ss. 

 
Tabela 6: Tabela com os elementos e respetiva descrição da secção de controlo do ficheiro de resposta 

 
 
Ficheiro de resposta – Secção Resultado 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Nesta secção é apresentada informação referente ao resultado do processamento, ao nível do 
ficheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53: Esquema da secção de resultado do ficheiro de resposta 

 

Elemento Descrição 

[cod_processamento] Código do resultado do processamento do ficheiro, podendo assumir os 

seguintes valores: 
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Elemento Descrição 

• 1 - rejeitado; 

• 2 - aceite com reservas; 

• 3 - aceite. 

[msg_processamento] Resultado do processamento do ficheiro, podendo assumir os seguintes valores: 

• Rejeitado (associado a [cod_processamento]="1"); 

• Aceite com reservas (associado a [cod_processamento]="2"); 

• Aceite (associado a [cod_processamento]="3"). 

[codigo_erro] Código do erro que provocou a rejeição do ficheiro. Apenas é preenchido quando 

o ficheiro é rejeitado. A lista dos códigos de erro e correspondentes descritivos é 

apresentada na secção 5.3 deste documento 

[msg_erro] Descritivo do erro de rejeição do ficheiro 

[total] Número total de COPE ou COL contidas no ficheiro de dados 

[nint] Número total de COPE ou COL não integradas 

[inv] Número total de COPE ou COL inválidas 

[alert] Número total de COPE ou COL com alertas 

 
Tabela 7: Tabela com os elementos e respetiva descrição da secção de resultado do ficheiro de resposta 

 
 
Ficheiro de resposta – Secção COPE 

 
Esta informação só é relevante caso queira efetuar um tratamento automático do ficheiro 
de resposta em formato XML. 

 
Nesta secção é apresentada informação ao nível do registo sobre os problemas detetados na 
validação das COPE comunicadas. São identificados todos os registos não integrados, inválidos 
ou com alertas. 

 

Elemento Descrição 

[cod] Código do erro detetado. A lista dos códigos de erros e correspondentes 

descritivos é apresentada na secção 5.4 deste documento 

[id_reg] Identificação do registo, indicado pelo remetente no ficheiro de dados submetido 

ao Banco de Portugal 

[msg] Descrição do erro 

 
Tabela 8: Tabela com os elementos e respetiva descrição da secção COPE do ficheiro de resposta 
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Figura 54: Esquema da secção COPE do ficheiro de resposta 
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PASSO 5 - FECHAR SESSÃO NA ÁREA DE EMPRESA 

 

Fechar sessão carregando, no topo da página, no botão "Fechar sessão" . 

Por questões de segurança recomenda-se esta ação antes de encerrar o browser. 

 

Figura 55: Fechar sessão na Área de Empresa 
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IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS 

 

 
 
 
 

 

Figura 56: Exemplo da importação de mercadorias 

 

Aquisição de mercadorias para a empresa por um empresário português, paga com cartão de 
crédito pessoal, a um fornecedor italiano. 

Data de aquisição: 2013/03/05 

Valor: € 3 mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: COPE de importação de mercadorias 

  



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Casos Práticos 88 

 

EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, RECEBIMENTO A 60 DIAS 

 

 

 

 

 
 

Figura 58: Exemplo de exportação de mercadorias, recebimento a 60 dias 

 

Exportação de mercadorias para um cliente residente em França: 

Data de faturação: 2013/07/01  

Data de liquidação: 2013/08/30 (recebido na conta do banco residente) 

Valor: € 200 mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: COPE Julho – Créditos Comerciais 
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Figura 60: COPE Julho – Créditos Comerciais 
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IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, COM PAGAMENTOS DESFASADOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Exemplo de importação de mercadorias, com pagamentos desfasados 

 

Importação de 100 mil euros de mercadorias, tendo efetuado um adiantamento de 10 mil euros 
em agosto. A fatura foi emitida em setembro de 2013, sendo o pagamento efetuado a 60 dias, 
ou seja, em novembro de 2013. 

O pagamento foi efetuado por transferência bancária a partir de uma conta junto de uma 
entidade bancária residente em Portugal. 

 

 
Data Ago/2013 Set/2013 Out/2013 Nov/2013 

Descrição Adiantamento Faturação  Liquidação 

Valor € 10 Mil € 100 Mil  € 90 Mil 

COPE - 
Entrada/Saída 

Tipo valor: Saída  
CCE: Importação 
mercadorias  
Montante: 10 000 
ver COPE na figura 
62 

  Tipo valor: Saída  
CCE: Importação 
mercadorias  
Montante: 90 000 
ver COPE na figura 
63 

COPE - Posição Tipo valor: Posição  
CCE: Créditos 
comerciais 
concedidos  
Montante: 10 000  
ver COPE na figura 
64 

Tipo valor: Posição  
CCE: Créditos 
comerciais obtidos  
Montante: 90 000  
ver COPE na figura 
65 

Tipo valor: Posição  
CCE: Créditos 
comerciais obtidos  
Montante: 90 000  
ver COPE na figura 
66 
 

 

 

Tabela 9: Tabela com os dados da COPE correspondentes à importação de mercadorias com pagamentos 
desfasados 
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Figura 62: COPE Agosto 2013 – Montante 10 000 
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Figura 63: COPE Novembro 2013 – Montante 90 000 
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Figura 64: COPE Agosto 2013 – Montante 10 000 (créditos comerciais concedidos) 
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Figura 65: COPE Setembro 2013 – Montante 90 000 
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Figura 66: COPE Outubro 2013 – Montante 90 000 
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AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 

 

 

 

 

 
Figura 67: Exemplo de aquisição de imóveis 

 

Uma empresa portuguesa adquiriu a diferentes entidades espanholas 3 armazéns localizados 
em França, respetivamente por 1, 2 e 3 milhões de euros. 

Os pagamentos foram realizados, em diferentes dias do mês de janeiro, através de uma conta 
junto de um banco residente. 

 

 
Figura 68: COPE de aquisição de imóveis 



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Casos Práticos 97 

 

AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA 

 
 

 

 

 
Figura 69: Exemplo de aquisição de moeda estrangeira 

 

Uma empresa portuguesa adquiriu 20 mil euros de USD junto de um banco residente. 
A empresa portuguesa não reporta qualquer COPE uma vez que tem subjacente uma operação 
com uma entidade residente. 

COPE reportada pelo banco residente, utilizando o código especial B2210 (exceção ao princípio 
geral). 
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TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 

 

 

 

 

Figura 70: Exemplo de transferência entre contas 

 

Empresa portuguesa transfere 50 mil euros da sua conta junto do banco residente para a sua 
conta junto do banco suíço. 

 

Terá adicionalmente de reportar uma COPE de posição com o saldo da conta junto do 
banco suíço no final do mês. 

 

 

 
Figura 71: COPE de transferência entre contas 
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AQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELA SOCIEDADE GESTORA 

 
 

 

 

 

 

Figura 72: Exemplo de aquisição de obrigações pela sociedade gestora 

 

No âmbito da gestão discricionária da carteira de um cliente residente (npc 500000005), uma 
sociedade gestora portuguesa adquire 75 mil euros de obrigações do tesouro alemão através 
de Central de Clearing residente na Bélgica.  

Pagamento efetuado através da conta jumbo da sociedade gestora junto do banco residente. 

 

 
Figura 73: COPE de aquisição de obrigações pela sociedade gestora 
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EMISSÃO DE PAPEL COMERCIAL 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 74: Exemplo de emissão de papel comercial 

 

Emissão de 300 milhões de euros de papel comercial, intermediada por um banco residente na 
Bélgica, a quem foi paga uma comissão de 2.58 milhões de euros. 

Emissão adquirida por um investidor residente no Canadá (sem qualquer relação de grupo com 
o emitente). 

Os pagamentos e recebimentos ocorreram numa conta domiciliada no banco belga. 

 

Data Dez/2012 

Descrição Pagamento comissão Emissão papel comercial 

Valor € 2 580 000 € 300 000 000 

COPE - 
Entrada/Saída 

Tipo valor: Saída 
CCE: Serviços auxiliares de 
intermediação financeira 
Montante: 2 580 000 
ver COPE de Saída na 
figura 75 

Tipo valor: Entrada 
CCE: Títulos de dívida próprios com prazo <= 1 ano, 
transacionados com entidades sem relação de grupo 
Montante: 300 000 000 
ver COPE na figura 76 

COPE - Posição  
 

 

 
Tabela 10: Tabela com os dados da COPE correspondentes à emissão de papel comercial 
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Figura 75: COPE de Saída 
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Figura 76: COPE de Entrada 
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AMORTIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO EXTERNO 

 
 

 

 

 
Figura 77: Exemplo de amortização de um empréstimo externo 

 

Empréstimo bancário de 75 milhões de euros obtido em 2002 junto do banco residente no 
Luxemburgo, com data de vencimento de 22/02/2022. 

Pagamento de uma prestação de 1.5 milhões de euros através da conta domiciliada no banco 
residente em Portugal, sendo: 

 

Data Dez/2012 

Descrição Amortização de capital Pagamento de juro Empréstimo em dívida 

Valor € 1 000 000 € 500 000 € 74 000 000 

COPE - 
Entrada/Saída 

Tipo valor: Saída 
CCE: Empréstimo com 
prazo > 1 ano obtido de 
entidades sem relação de 
grupo 
Montante: 1 000 000 
ver COPE na figura 78  

Tipo valor: Saída 
CCE: Juros de empréstimo 
com prazo > 1 ano entre 
entidades sem relação de 
grupo 
Montante: 500 000 
ver COPE na figura 79 

 
COPE - Posição   Tipo valor: Posição 

CCE: Empréstimo com 
prazo > 1 ano obtido de 
entidades sem relação de 
grupo 
Montante: 74 000 000 
Vencimento: 2022/02/22 
Tipo Conta: X 
ver COPE na figura 80  

 
Tabela 11: Tabela com os dados da COPE correspondentes à amortização de um empréstimo externo 
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Figura 78: COPE de 1 milhão de euros 
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Figura 79: COPE de 0.5 milhões de euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Casos Práticos 106 

 

 

 

 
Figura 80: COPE de 74 milhões de euros 
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CASH POOLING 

 

 

 

 

Figura 81: Exemplo de cash pooling 

 

Cash pooling entre a sucursal em Portugal e a sua casa-mãe no Brasil que, no agregado do mês, 
resultou na transferência para a casa-mãe de 100 mil euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 82: COPE de transferência entre contas 
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CONSTITUIÇÃO DE SUCURSAL, EMPRÉSTIMO E AUMENTO DE 
CAPITAL 

 

 

 

 

 

 
Figura 83: Exemplo de constituição de sucursal, empréstimo e aumento de capital 

 

 Data Ago/2013 Ago/2014 de Set/2014 a 

Abr/2015 

Mai/2015 

Descrição Constituição de uma 
sucursal em Angola 

Concessão de 
empréstimo à 
sucursal em Angola 

 Conversão do 
empréstimo em capital 

COPE - 
Entrada/Saída 

Tipo valor: S 
CCE: H1022 
ver COPE na figura 
84 

Tipo valor: S 
CCE: L1221  
ver COPE na figura 
85 

 Tipo 
valor: S 
CCE: 
L1221 
Tipo de 
conta: X 
ver COPE 
na figura 
86 

Tipo valor: E 
CCE: H1023 
Tipo de 
conta: X 
ver COPE na 
figura 87 

COPE - 
Posição 

 CCE: L1221  
ver COPE na figura 
88 

CCE: L1221  
ver COPE na 
figura 89 

  

 
Tabela 12: Tabela com os dados da COPE correspondentes à constituição de uma sucursal, concessão de 

empréstimo e conversão do empréstimo em aumento de capital 
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Figura 84: COPE do tipo S, CCE: H1022 
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Figura 85: COPE do tipo S da CCE L1221 
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Figura 86: COPE do tipo S da CCE L1221 
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Figura 87: COPE do tipo E da CCE H1023 
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Figura 88: COPE do CCE L1221 de Agosto de 2014 
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Figura 89: COPE do CCE L1221 de Setembro de 2014 a Abril de 2015 
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CONTA DE COMPENSAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 90: Exemplo de conta de compensação 

 

Conta de compensação entre uma empresa Portuguesa e diversas empresas suas 
fornecedoras/clientes residentes em Espanha, sendo o encontro de contas efetuado em final de 
trimestre e o saldo apurado liquidado por transferência bancária junto de uma caixa de crédito 
agrícola portuguesa.  

Em Janeiro, a empresa Portuguesa faturou à empresa Espanhola 10 mil euros por um serviço de 
transporte rodoviário e foi faturada em 6 mil euros por um serviço de armazenagem. Deste 
modo, em final de janeiro regista-se um saldo credor de 4 mil euros a favor da empresa 
Portuguesa. 

Em março, foi apurado e liquidado o saldo que resulta do encontro de contas das operações 
anteriores, tendo a empresa Portuguesa a receber 4 mil euros. O pagamento é efetuado por 
transferência para a conta junto do banco residente em Portugal. 

 

 

• Registo em termos brutos dos serviços prestados / recebidos 
(entradas/saídas) 

o no mês da faturação 
o tipo de conta C 

• Registo dos créditos comerciais observados (posição) 
• Registo da liquidação se e quando ocorrer (entrada ou saída) 

o sem especificar a natureza estatística dos serviços (código de 
classificação estatística especial Z1040) 

o restantes variáveis de acordo com os princípios gerais 
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Data Jan/2012 Mar/2012 

Descrição Serviço prestado Serviço obtido Créditos comerciais 
(Acordo de contas) 

Liquidação 
(recebimento) 

Valor € 10 000 € 6 000 € 4 000 € 4 000 

COPE - 
Entrada/Saída 

Tipo valor: 
Entrada 
CCE: Serviços de 
transporte 
rodoviário de 
mercadorias 
Montante: 10 
000 
Tipo conta: C 
ver COPE na 
figura 91 

Tipo valor: Saída 
CCE: Serviços de 
suporte e auxiliares 
de transporte 
rodoviário 
Montante: 6 000 
Tipo conta: C 
ver COPE na figura 
92  

 Tipo valor: Entrada 
CCE: Liquidação de 
saldos de 
compensação 
(“conta corrente”) 
Montante: 4 000 
Tipo conta: I 
ver COPE na figura 
93 

COPE - Posição   Tipo valor: Posição 
CCE: Créditos 
comerciais concedidos 
a entidades sem 
relação de grupo 
Montante: 6 000 
Tipo conta: X 

 

 
Tabela 13: Tabela com os dados da COPE correspondentes à conta de compensação 
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Figura 91: COPE no montante de 10 000 euros 
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Figura 92: COPE no montante de 6 000 euros 
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Figura 93: COPE no montante de 4000 euros (liquidação de saldos de compensação) 
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Setores Específicos 
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CONSTRUÇÃO 

 

Classificação de serviços de construção 

• Construção de edifícios, trabalhos de engenharia civil (tais como preparação e 
administração de projetos de construção), trabalhos de instalação e acabamentos e de 
reparação de construção, incluindo as reparações em portos marítimos, aeroportos, 
linhas férreas, estradas, pontes e outros serviços de construção;  

• Instalação de equipamentos e construção de infraestruturas de telecomunicações e 
respetivas redes, incluindo a instalação de configurações informáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Códigos de classificação estatística 

 

Princípios gerais 

• Reporte das transações na ótica da atividade individual da entidade reportante;  
• Avaliação numa base individual, projeto a projeto;  

o Uma empresa pode ter no mesmo país construção pontual e/ou construção 
permanente  

• Classificação do prazo em função da duração previsível da prestação do serviço;  
• Reporte dos pagamentos/recebimentos no momento da liquidação, salvo exceções 

devidamente assinaladas.  
o Se o momento da faturação for diferente do momento da liquidação, então dá 

lugar ao reconhecimento de posições de créditos comerciais  
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Figura 95: Árvore de classificação dos serviços de construção 
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Construção pontual em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 96: Construção pontual em Portugal 

 

 

Exemplo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Exemplo 1 de uma construção pontual em Portugal 
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Empresa Residente contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal  

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Entrada França Portugal 

 
Tabela 14: Construção pontual em Portugal – exemplo 1 
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Exemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98: Exemplo 2 de uma construção pontual em Portugal 

 

Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Saída EUA Portugal 

 
Tabela 15: Construção pontual em Portugal – exemplo 2 
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Exemplo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Exemplo 3 de uma construção pontual em Portugal 

 
 
Empresa Residente enquanto contratante e contratada de serviços de construção em Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Saída  EUA Portugal  

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Entrada França Portugal 

 
Tabela 16: Construção pontual em Portugal – exemplo 3 
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Construção pontual no exterior 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Construção pontual no exterior 

 

Exemplo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101: Exemplo 4 de uma construção pontual no exterior 
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Empresa Residente é contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção no 
exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Angola  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Entrada Reino Unido Angola  

 
Tabela 17: Construção pontual no exterior – exemplo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Setores Específicos 129 

 

Exemplo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102: Exemplo 5 de uma construção pontual no exterior 

 

 
Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção no exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
prestação de Serviços 
de Construção 
realizada 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Saída EUA Angola 

 
Tabela 18: Construção pontual no exterior – exemplo 5 
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Exemplo 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 103: Exemplo 6 de uma construção pontual no exterior 

 
Empresa Residente é contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção no 
exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Angola  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Entrada Reino Unido Angola  

Pagamento pela 
prestação de Serviços 
de Construção 
realizada 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Entrada  EUA Angola 

 
Tabela 19: Construção pontual no exterior – exemplo 6 
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Construção permanente em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Construção permanente em Portugal 

 

Exemplo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105: Exemplo 7 de uma construção permanente em Portugal 
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Empresa Residente é contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Entrada França Portugal 

 
Tabela 20: Construção permanente em Portugal – exemplo 7 
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Exemplo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106: Exemplo 8 de uma construção permanente em Portugal 

 

 
Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Saída EUA Portugal 

 
Tabela 21: Construção permanente em Portugal – exemplo 8 
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Exemplo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 107: Exemplo 9 de uma construção permanente em Portugal 

 
 
Empresa Residente enquanto contratante e contratada de serviços de construção em Portugal 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Entrada França Portugal 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Saída  EUA Portugal  

 
Tabela 22: Construção permanente em Portugal – exemplo 9 
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Construção permanente no exterior 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 108: Construção permanente no exterior 

 

Exemplo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109: Exemplo 10 de uma construção permanente no exterior 
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Empresa Residente contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção no 
exterior 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção 
permanente) no 
exterior para 
utilização na 
construção no 
exterior  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Entrada Reino Unido Angola  

Todos os custos com 
bens e serviços 
associados à 
realização do projeto 

Construção 
Permanente 
no exterior 

D3040 Saída Angola Angola 

 
 

 

 

Tabela 23: Construção permanente no exterior – exemplo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTA X 

SEM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 
PAÍS IGUAL 

AO LOCAL DA CONSTRUÇÃO 
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Exemplo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110: Exemplo 11 de uma construção permanente no exterior 

 

 

Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção no exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção  

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída EUA Angola 

 
Tabela 24: Construção permanente no exterior – exemplo 11 
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Exemplo 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 111: Exemplo 12 de uma construção permanente no exterior 

 
 
Empresa Residente enquanto contratante e contratada de serviços de construção no exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção  

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída  EUA Angola 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Entrada Reino Unido Angola  

 
Tabela 25: Construção permanente no exterior – exemplo 12 

 

Atividades de construção de partes relacionadas 

• Entidade construtora: parte relacionada 
• Sem intervenção da entidade residente como contratante ou contratada na atividade de 

construção (não reconhecido na sua contabilidade individual)  
o Não dá lugar ao reporte de serviços de construção e reconhece as relações de 

investimento e financiamento das partes relacionadas. 
• Com intervenção da entidade residente como contratante ou contratada na atividade 

de construção (reconhecido na sua contabilidade individual)  
o Dá lugar ao reporte de serviços de construção 
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Casos especiais 

Caso 1 

Empresa Residente que constrói no exterior contrata entidades não residentes para prestação 
de serviços com durações distintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Caso especial 1 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção 
permanente) no 
exterior para 
utilização na 
construção no 
exterior  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 
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Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 
para a empresa Z 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Entrada Reino Unido Espanha  

Pagamentos pela 
aquisição de serviços 
de construção à 
empresa C 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída EUA Espanha 

Pagamentos pela 
aquisição de serviços 
de construção à 
empresa J 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3030 Saída Itália Espanha 

Todos os custos com 
bens e serviços 
associados à 
realização do projeto 
exceto serviços de 
construção 
permanente no 
exterior 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída Espanha Espanha 

 
Tabela 26: Caso especial 1 

 

 

Caso 2 

Empresa Residente que constrói no exterior sem ser contratada por outra entidade  

• Reconhece os serviços de construção na proporção da sua participação no projeto e 
sempre em Serviços de Construção Permanente, independentemente do prazo de 
duração do projeto  

 

  

 

 

Figura 113: Caso especial 2 
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Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Todos os custos com 
bens e serviços 
associados à 
realização do projeto 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída Angola Angola 

 
Tabela 27: Caso especial 2 

 

Caso 3 

Consórcios/Joint-Ventures  

• Reconhece os serviços de construção na proporção da sua participação no projeto e 
sempre em Serviços de Construção Permanente, independentemente do prazo de 
duração do projeto  
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HOTÉIS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS  

 

Classificação de serviços de construção 

• Construção de edifícios, trabalhos de engenharia civil (tais como preparação e 
administração de projetos de construção), trabalhos de instalação e acabamentos e de 
reparação de construção, incluindo as reparações em portos marítimos, aeroportos, 
linhas férreas, estradas, pontes e outros serviços de construção;  

• Instalação de equipamentos e construção de infraestruturas de telecomunicações e 
respetivas redes, incluindo a instalação de configurações informáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Códigos de classificação estatística 
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Construção permanente no exterior 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: Construção permanente no exterior 

 

Exemplo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 116: Exemplo 10 de uma construção permanente no exterior 
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Empresa Residente contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção no 
exterior 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção 
permanente) no 
exterior para 
utilização na 
construção no 
exterior  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Entrada Reino Unido Angola  

Todos os custos com 
bens e serviços 
associados à 
realização do projeto 

Construção 
Permanente 
no exterior 

D3040 Saída Angola Angola 

 
 

 

 

Tabela 28: Construção permanente no exterior – exemplo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTA X 

SEM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 
PAÍS IGUAL 

AO LOCAL DA CONSTRUÇÃO 
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Exemplo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117: Exemplo 11 de uma construção permanente no exterior 

 

 

Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção no exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção  

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída EUA Angola 

 
Tabela 29: Construção permanente no exterior – exemplo 11 
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Exemplo 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 118: Exemplo 12 de uma construção permanente no exterior 

 
 
Empresa Residente enquanto contratante e contratada de serviços de construção no exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção  

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída  EUA Angola 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Entrada Reino Unido Angola  

 
Tabela 30: Construção permanente no exterior – exemplo 12 

 

Atividades de construção de partes relacionadas 

• Entidade construtora: parte relacionada 
• Sem intervenção da entidade residente como contratante ou contratada na atividade de 

construção (não reconhecido na sua contabilidade individual)  
o Não dá lugar ao reporte de serviços de construção e reconhece as relações de 

investimento e financiamento das partes relacionadas. 
• Com intervenção da entidade residente como contratante ou contratada na atividade 

de construção (reconhecido na sua contabilidade individual)  
o Dá lugar ao reporte de serviços de construção 
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Casos especiais 

Caso 1 

Empresa Residente que constrói no exterior contrata entidades não residentes para prestação 
de serviços com durações distintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119: Caso especial 1 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção 
permanente) no 
exterior para 
utilização na 
construção no 
exterior  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 
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Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 
para a empresa Z 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Entrada Reino Unido Espanha  

Pagamentos pela 
aquisição de serviços 
de construção à 
empresa C 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída EUA Espanha 

Pagamentos pela 
aquisição de serviços 
de construção à 
empresa J 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3030 Saída Itália Espanha 

Todos os custos com 
bens e serviços 
associados à 
realização do projeto 
exceto serviços de 
construção 
permanente no 
exterior 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída Espanha Espanha 

 
Tabela 31: Caso especial 1 

 

 

Caso 2 

Empresa Residente que constrói no exterior sem ser contratada por outra entidade  

• Reconhece os serviços de construção na proporção da sua participação no projeto e 
sempre em Serviços de Construção Permanente, independentemente do prazo de 
duração do projeto  

 

  

 

 

Figura 120: Caso especial 2 
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Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Todos os custos com 
bens e serviços 
associados à 
realização do projeto 

Construção 
permanente 
no exterior 

D3040 Saída Angola Angola 

 
Tabela 32: Caso especial 2 

 

Caso 3 

Consórcios/Joint-Ventures  

• Reconhece os serviços de construção na proporção da sua participação no projeto e 
sempre em Serviços de Construção Permanente, independentemente do prazo de 
duração do projeto  
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AGÊNCIAS DE VIAGENS E OPERADORES TURÍSTICOS 

 

Classificação de serviços de construção 

• Construção de edifícios, trabalhos de engenharia civil (tais como preparação e 
administração de projetos de construção), trabalhos de instalação e acabamentos e de 
reparação de construção, incluindo as reparações em portos marítimos, aeroportos, 
linhas férreas, estradas, pontes e outros serviços de construção;  

• Instalação de equipamentos e construção de infraestruturas de telecomunicações e 
respetivas redes, incluindo a instalação de configurações informáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121: Códigos de classificação estatística 

 

Princípios gerais 

• Reporte das transações na ótica da atividade individual da entidade reportante;  
• Avaliação numa base individual, projeto a projeto;  

o Uma empresa pode ter no mesmo país construção pontual e/ou construção 
permanente  

• Classificação do prazo em função da duração previsível da prestação do serviço;  
• Reporte dos pagamentos/recebimentos no momento da liquidação, salvo exceções 

devidamente assinaladas.  
o Se o momento da faturação for diferente do momento da liquidação, então dá 

lugar ao reconhecimento de posições de créditos comerciais  
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Figura 122: Árvore de classificação dos serviços de construção 
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Construção pontual em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 123: Construção pontual em Portugal 

 

 

Exemplo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124: Exemplo 1 de uma construção pontual em Portugal 
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Empresa Residente contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal  

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Entrada França Portugal 

 
Tabela 33: Construção pontual em Portugal – exemplo 1 
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Exemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125: Exemplo 2 de uma construção pontual em Portugal 

 

Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Saída EUA Portugal 

 
Tabela 34: Construção pontual em Portugal – exemplo 2 
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Exemplo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126: Exemplo 3 de uma construção pontual em Portugal 

 
 
Empresa Residente enquanto contratante e contratada de serviços de construção em Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Saída  EUA Portugal  

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual em 

Portugal 
D3010 Entrada França Portugal 

 
Tabela 35: Construção pontual em Portugal – exemplo 3 
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Construção pontual no exterior 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 127: Construção pontual no exterior 

 

Exemplo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128: Exemplo 4 de uma construção pontual no exterior 
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Empresa Residente é contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção no 
exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Angola  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Entrada Reino Unido Angola  

 
Tabela 36: Construção pontual no exterior – exemplo 4 
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Exemplo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Exemplo 5 de uma construção pontual no exterior 

 

 
Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção no exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
prestação de Serviços 
de Construção 
realizada 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Saída EUA Angola 

 
Tabela 37: Construção pontual no exterior – exemplo 5 
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Exemplo 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 130: Exemplo 6 de uma construção pontual no exterior 

 
Empresa Residente é contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção no 
exterior 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Angola  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Entrada Reino Unido Angola  

Pagamento pela 
prestação de Serviços 
de Construção 
realizada 

Construção 
pontual no 

exterior 
D3030 Entrada  EUA Angola 

 
Tabela 38: Construção pontual no exterior – exemplo 6 
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Construção permanente em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131: Construção permanente em Portugal 

 

Exemplo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132: Exemplo 7 de uma construção permanente em Portugal 
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Empresa Residente é contratada por uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Entrada França Portugal 

 
Tabela 39: Construção permanente em Portugal – exemplo 7 
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Exemplo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133: Exemplo 8 de uma construção permanente em Portugal 

 

 
Empresa Residente contrata uma Não Residente para prestar serviços de construção em 
Portugal 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Saída EUA Portugal 

 
Tabela 40: Construção permanente em Portugal – exemplo 8 
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Exemplo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 134: Exemplo 9 de uma construção permanente em Portugal 

 
 
Empresa Residente enquanto contratante e contratada de serviços de construção em Portugal 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Compra de bens e 
serviços (exceto 
serviços de 
construção) no 
exterior para 
utilização na 
construção em 
Portugal  

 

Bens A1010 Saída 
País 

fornecedor 
- 

Serviços 
B**** 
C**** 
D**** 

 

Saída 
País 

fornecedor 
- 

Salários pagos a 
trabalhadores não 
residentes em 
Portugal 

Rendimentos 
do trabalho 

F3010 Saída 
País do 

trabalhador 
- 

Recebimentos 
relativos à prestação 
dos Serviços de 
Construção realizados 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Entrada França Portugal 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Construção 

Construção 
permanente 
em Portugal 

D3020 Saída  EUA Portugal  

 
Tabela 41: Construção permanente em Portugal – exemplo 9 
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COMPANHIAS AÉREAS 

 

Classificação dos serviços de transporte aéreo 

Transporte de mercadorias (B1210) 

Inclui os fretes relativos ao transporte de mercadorias por via aérea.  

Não inclui:  

• seguros de mercadorias -> seguros (C1110);  
• taxas de armazenamento e embarque -> serviços de suporte auxiliares (B1240).  

 

Transporte de passageiros (B1220) 

Inclui as passagens relativas ao transporte aéreo de passageiros, as comissões pagas a agências 
de viagem, serviços de reservas, despesas por excesso de bagagem e outras taxas, consumo e 
compras realizadas a bordo.  

Não inclui, para as companhias aéreas com casas-mãe em Portugal:  

• passagens domésticas -> turismo (B2110).  

 

Afretamento com tripulação (B1230) 

Inclui o afretamento de equipamento de transporte aéreo com tripulação.  

Não inclui:  

• afretamento sem tripulação -> serviços de aluguer (D4010).  

 

Serviços de suporte e auxiliares (B1240) 

Operações de carga e descarga, taxas de armazenamento e embarque, serviços de 
armazenamento e embalagem, serviços de entreposto, serviços de reboque, pilotagem e ajuda à 
navegação e serviços de limpeza e desinfeção.  

Não inclui:  

• abastecimento de combustível e outros bens -> fornec. à navegação (A3010);  
• manutenção e reparação de equip. -> serv. manutenção e reparação (D7130).  
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Os CCE do transporte aéreo de mercadorias e de passageiros foram revistos de forma a 
contemplar as seguintes dimensões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 135: Classificação dos serviços de transporte aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136: Serviço de transporte de mercadorias – vendas diretas 
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Figura 137: Serviço de transporte de mercadorias – vendas CASS/BSP 

 

 

  

Figura 138: Serviço de transporte de mercadorias – vendas agentes não CASS/BSP  

 

 
 

  

Figura 139: Serviço de transporte de mercadorias – operações com outras companhias aéreas  
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Reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo  

Princípios Gerais – Vendas de Transporte 

1. As casas-mãe em Portugal reportam as vendas realizadas a não residentes em Portugal, 
incluindo as vendas realizadas ou geridas por balcões, sucursais ou agentes de 
representação locais  

2. 2.Os balcões, sucursais ou agentes de representação em Portugal de companhias aéreas 
com casas-mãe no exterior, reportam as vendas realizadas a residentes em Portugal, 
incluindo o BSP e o CASS  

3. 3.As transferências entre os balcões, sucursais ou agentes de representação e a casa-
mãe da companhia aérea relativas às verbas das vendas locais são classificadas como 
liquidação de saldos de compensação  

4. Para todas as COPE de venda de transporte, a entidade reportante deve indicar no país 
do ativo financeiro o país da casa-mãe da companhia aérea que realiza o transporte 

 

Exemplo 1 

Venda de passagens pelo balcão em França, sendo o pagamento efetuado diretamente na 
conta da casa-mãe 

 

 

 

 

 

 

Figura 140: Exemplo 1 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Recebimento pela 
venda de Serviços de 
Transporte Aéreo 

Serviços de 
transporte 

de 
passageiros 

– vendas 
diretas 

B1221 Entrada  França 

Portugal 

(país da casa-mãe da 

companhia aérea) 

 
Tabela 42: Exemplo 1 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 2 

Venda de passagens pelo balcão em França, sendo o pagamento efetuado na conta do balcão 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141: Exemplo 2 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Recebimento pela 
venda de Serviços de 
Transporte Aéreo 
 
(CONTA C – CONTA 
DE COMPENSAÇÃO) 

Serviços de 
transporte de 
passageiros – 

vendas 
diretas 

B1221 Entrada  França Portugal 

Transferência da 
conta do balcão para 
a conta da casa-mãe 

Liquidação 
de saldos de 
compensação 

(“conta 
corrente”) 

Z1040 Entrada França Portugal  

 
Tabela 43: Exemplo 2 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 3 

Vendas CASS em Portugal, sendo o pagamento efetuado diretamente na conta da casa-mãe 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142: Exemplo 3 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Recebimento pela 
venda de Serviços de 
Transporte Aéreo 
 
(CONTA X - SEM 
MOVIMENTAÇÃO 
DE CONTA) 

Serviços de 
transporte de 
mercadorias 

– vendas 
CASS 

B1212 Entrada  Portugal  Alemanha 

 
Tabela 44: Exemplo 3 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 4 

Vendas transporte de mercadorias pelo balcão em Portugal, sendo o pagamento efetuado na 
conta do balcão 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 143: Exemplo 4 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Recebimento pela 
venda de Serviços de 
Transporte Aéreo 
 
(CONTA C – CONTA 
DE COMPENSAÇÃO) 

Serviços de 
transporte de 
mercadorias 

– vendas 
diretas 

B1211 Entrada  Portugal Alemanha 

Transferência da 
conta do balcão para 
a conta da casa-mãe 

Liquidação 
de saldos de 
compensação 

(“conta 
corrente”) 

Z1040 Saída Alemanha Alemanha 

 
Tabela 45: Exemplo 4 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

Princípios Gerais – Despesas de Transporte 

5. As casas-mãe em Portugal reportam as despesas face a não residentes em Portugal 
diretamente inerentes ao transporte (serviços de suporte e auxiliares, abastecimento de 
combustível e outros bens), ainda que possam ser liquidados por ou faturados aos 
balcões, sucursais ou agentes de representação locais 

6. Os balcões, sucursais ou agentes de representação em Portugal de companhias aéreas 
com casas-mãe no exterior, reportam as despesas face a residentes em Portugal 
diretamente inerentes ao transporte (serviços de suporte e auxiliares, abastecimento de 
combustível e outros bens), quando faturadas ao NPC da representação em Portugal da 
companhia aérea, independentemente de quem as liquida 
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7. As transferências entre os balcões, sucursais ou agentes de representação e a casa-mãe 
da companhia aérea relativas às verbas das despesas locais inerentes ao transporte 
aéreo são classificadas como liquidação de saldos de compensação 

8. Para todas as COPE de despesas locais diretamente inerentes ao transporte aéreo 
(serviços de suporte e auxiliares, abastecimento de combustível e outros bens), a 
entidade reportante deve indicar no país do ativo financeiro o país da casa-mãe da 
companhia aérea que realiza o transporte 

 

Exemplo 5 

Pagamento de serviços de suporte e auxiliares a fornecedores em França, sendo o pagamento 
efetuado diretamente pela casa-mãe 

 

 

 

 

 

 

Figura 144: Exemplo 5 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Suporte e 
Auxiliares 

Serviços de 
suporte e 
suxiliares 

B1240 Saída  França 

Portugal 

(país da casa-mãe da 

companhia aérea) 

 
Tabela 46: Exemplo 5 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 6 

Pagamento de serviços de suporte e auxiliares a fornecedores em França, sendo o pagamento 
efetuado pelo balcão 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 145: Exemplo 6 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Suporte e 
Auxiliares 
 
(CONTA C – CONTA 
DE COMPENSAÇÃO) 

Serviços de 
transporte de 

suporte e 
auxiliares 

B1240 Saída  França Portugal 

Transferência da 
conta do balcão para 
a conta da casa-mãe 

Liquidação 
de saldos de 
compensação 

(“conta 
corrente”) 

Z1040 Saída França Portugal  

 
Tabela 47: Exemplo 6 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 7 

Pagamento de serviços de suporte e auxiliares a fornecedores em Portugal, sendo o pagamento 
efetuado diretamente pela casa-mãe 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 146: Exemplo 7 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Suporte e 
Auxiliares 
 
(CONTA X - SEM 
MOVIMENTAÇÃO 
DE CONTA) 

Serviços de 
transporte de 

suporte e 
auxiliares 

B1240 Saída  Portugal  Alemanha 

 
Tabela 48: Exemplo 7 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 8 

Pagamento de serviços de suporte e auxiliares a fornecedores em Portugal, sendo o pagamento 
efetuado pelo balcão 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 147: Exemplo 8 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País País ativo financeiro 

Pagamento pela 
aquisição de Serviços 
de Suporte e 
Auxiliares 
 
(CONTA C – CONTA 
DE COMPENSAÇÃO) 

Serviços de 
transporte de 

suporte e 
auxiliares 

B1240 Saída  Portugal Alemanha 

Transferência da 
conta do balcão para 
a conta da casa-mãe 

Liquidação 
de saldos de 
compensação 

(“conta 
corrente”) 

Z1040 Entrada Alemanha Alemanha 

 
Tabela 49: Exemplo 8 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

 
Princípios Gerais – Operações Individuais 

9. As restantes operações devem ser reportadas na ótica da atividade individual da 
entidade reportante face a entidades não residentes em Portugal 
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Exemplo 9 

Aquisição de serviços de informática ao Reino Unido pela casa-mãe em Portugal 

 
 

 

 

 

Figura 148: Exemplo 9 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País 

Pagamento pela aquisição de 
Serviços de Informática 

Serviços de 
informática 

D2020 Saída  

Reino Unido 

(Não é identificado o 

país do ativo financeiro) 

 
Tabela 50: Exemplo 9 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

 

Exemplo 10 

Aquisição de serviços de informática à casa-mãe na Alemanha pelo balcão em Portugal 

 
 

 

 

 

 
Figura 149: Exemplo 10 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País 

Pagamento pela aquisição de 
Serviços de Informática 

Serviços de 
informática 

D2020 Saída  

Alemanha 

(Não é identificado o 

país do ativo financeiro) 

 
Tabela 51: Exemplo 10 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Princípios Gerais – Gastos Gerais 

10. As transferências entre a casa-mãe e os balcões ou sucursais para cobrir gastos gerais 
de funcionamento não diretamente relacionados com o transporte aéreo são 
classificadas como serviços entre empresas afiliadas 

 

 

Exemplo 11 

A casa-mãe em Portugal efetua uma transferência para o balcão em Espanha, para cobrir gastos 
gerais de funcionamento do balcão 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 150: Exemplo 11 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País 

Transferência para cobrir 
gastos gerais de 
funcionamento do balcão 

Serviços entre 
empresas afiliadas 

D7140 Saída  

Espanha 

(Não é identificado o 

país do ativo financeiro) 

 
Tabela 52: Exemplo 11 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 
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Exemplo 12 

O balcão em Portugal recebe uma transferência da casa-mãe na Alemanha, destinada a cobrir 
gastos gerais de funcionamento do balcão  

 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 151: Exemplo 12 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País 

Transferência para cobrir 
gastos gerais de 
funcionamento do balcão 

Serviços entre 
empresas afiliadas 

D1740 Entrada  

Alemanha 

(Não é identificado o 

país do ativo financeiro) 

 
Tabela 53: Exemplo 12 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

 
Princípios Gerais – Operações com outras Companhias Aéreas 

11. As operações com outras companhias aéreas (ICH e outras operações diretas) e o 
afretamento de equipamentos face a outras companhias aéreas são apenas reportadas 
pelas casas-mãe em Portugal e indicam no país de contraparte o país da casa-mãe da 
companhia aérea contraparte na operação11 

12. Os balcões, sucursais ou agentes de representação em Portugal de companhias aéreas 
com casas-mãe no exterior não reportam estas operações 

 

 

  

                                                      
11 Informação a reportar apenas quando a companhia aérea de contraparte tiver casa-mãe no exterior, 
ficando excluídas as operações realizadas entre companhias aéreas com casas-mãe em Portugal 
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Exemplo 13 

Serviços de transporte de passageiros entre casas-mãe liquidados no âmbito do ICH 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 152: Exemplo 13 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 
 

Operação COPE Código Estatístico Sentido País 

Aquisição de serviços de 
transporte de passageiros 

Serviços de 
transporte de 
passageiros – 

operações com 
outras companhias 

aéreas 

B1224 Saída  Alemanha 

Venda de serviços de 
transporte de passageiros 

Serviços de 
transporte de 
passageiros – 

operações com 
outras companhias 

aéreas 

B1224 Entrada Alemanha 

Pagamento do valor líquido 
Liquidação de 

saldos de 
compensação 

Z1040 Saída Suíça 

 
Tabela 54: Exemplo 13 do reporte das operações relacionadas com o transporte aéreo 

 

 

 

 

 

   



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online |  179 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexos  



Comunicação de Operações com o Exterior (COPE) – formação online | Anexos 180 

 

ANEXO I – CONJUNTO DE CAMPOS 

 

Características dos campos da COPE (operações e posições com o exterior) 

• ANO label no schema [ano] 
Identificação do ano a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito 
(Campo obrigatório) 
Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 
Recolha 
 

• MÊS label no schema [mes] 
Identificação do mês a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito. 
(Campo obrigatório) 
Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 
Recolha 

 
• IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA label no schema [npc] 

Identificação da entidade a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito, 
utilizando o número de identificação de pessoa coletiva (NPC). 
(Campo obrigatório) 
Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 
Recolha 
 

• CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO label no schema [id_reg] 
Código alfanumérico com um máximo de 20 caracteres a ser preenchido pela entidade 
reportante, cujo objetivo é identificar inequivocamente o registo referente a uma 
operação/posição num determinado mês. A codificação a utilizar é livre, não tendo que ser 
sequencial nem evidenciar qualquer padrão. A única restrição é que, para um dado mês, 
não sejam repetidos os códigos. No entanto, em meses diferentes os códigos poderão ser 
repetidos. Nos registos de anulação ou modificação, este campo deve ser preenchido com 
o código de identificação do registo que se pretende anular ou modificar, o qual foi 
anteriormente reportado ao Banco de Portugal. 
(Campo obrigatório) 
Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 
Recolha 
 

• DATA DE REFERÊNCIA label no schema [data_ref] 
Data de referência da operação/posição reportada. No caso das posições, esta data 
corresponde ao último dia do mês de referência; tratando-se do reporte de uma operação, 
poderá corresponder a qualquer data dentro do mês em que esta ocorreu. 
(Campo obrigatório) 
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• NATUREZA DO REGISTO label no schema [natureza_registo] 
Identificação da natureza do registo, isto é, se o registo em causa é um novo registo, ou se 
corresponde a uma anulação ou uma modificação de um registo anteriormente 
comunicado. Conforme a situação dever-se-ão usar os seguintes valores: C – Criar; A – 
Anular; M – Modificar. 
(Campo obrigatório) 
Tome nota: variável de preenchimento automático quando se utiliza a Aplicação de 
Recolha 

 
• NPC DO 2º INTERVENIENTE label no schema [npc2] 

Este campo deverá ser preenchido no reporte de operações/posições que têm subjacente 
uma disponibilidade/responsabilidade face ao exterior de uma entidade residente diferente 
da entidade reportante. Noutras circunstâncias este campo não deve ser preenchido. <br/> 
(Campo opcional) 
Situações típicas de preenchimento deste campo:  

i. Gestão de ativos/patrimónios 
Em situações em que a entidade reportante efetua a gestão de ativos/património 
dos seus clientes, movimentando contas próprias (por vezes estas contas são 
denominadas de ‘contas jumbo’), as operações e posições em nome de clientes 
devem ser reportados como COPE, identificando no campo [npc2] o NPC/NIF dos 
seus clientes, uma vez que as disponibilidades/responsabilidades com o exterior 
devem ser associadas aos clientes e não à entidade reportante. 

ii. Operações com títulos emitidos por residentes 
Quando a entidade reportante adquire ou vende a uma entidade estrangeira ações, 
obrigações ou outros títulos emitidos por uma entidade portuguesa, devem 
identificar no campo [npc2] o NPC/NIF dessa entidade portuguesa. 

iii. Organização do grupo económico 
Nos casos em que, por motivos associados à organização do grupo económico, a 
liquidação da operação com o exterior é efetuada por uma entidade financeira, 
utilizando contas próprias, distinta da entidade responsável pela operação. Nesta 
situação, a entidade financeira que efetua a liquidação deverá reportar uma COPE 
identificando no campo [npc2] a entidade responsável pela operação. 
 

• MONTANTE label no schema [montante] 
Montante da operação/posição reportada, expresso na divisa original. Se forem 
englobadas várias operações/posições com as mesmas características numa mesma COPE, 
o valor a reportar corresponde ao somatório das diversas operações/posições. O montante 
é comunicado em unidades, apresentando no máximo duas casas decimais e utilizando 
como separador da parte decimal o ponto (.). Não deverá ser efetuada qualquer conversão 
cambial do montante a reportar. 
(Campo obrigatório) 
 

• CÓDIGO DA MOEDA DA OPERAÇÃO OU POSIÇÃO label no schema [divisa] 
Identificação da moeda expressa na operação/posição cujo montante foi reportado no 
campo [montante]. Esta identificação deverá respeitar a norma ISO 4217:2001, utilizando os 
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códigos alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code) (ver Tabela de divisas no separador 
lateral do conteúdo). 
(Campo obrigatório) 
 

• CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA label no schema [cod_estat] 
Código de classificação estatística que identifica a natureza estatística da operação/posição 
a reportar (ver Tabela de Códigos de Classificação Estatística no separador lateral do 
conteúdo). Neste capítulo é disponibilizada a lista de códigos e os correspondentes 
âmbitos. O código é alfanumérico de cinco posições. 
(Campo obrigatório) 
 

• TIPO DE VALOR label no schema [tipo_valor] 
Identificação do tipo de valor associado ao registo a reportar, isto é, se corresponde, no 
caso das operações, a uma entrada ou a uma saída, ou se é uma posição. 
(Campo obrigatório) 
As operações são, genericamente, reportadas de acordo com o sentido do fluxo financeiro 
da perspetiva da entidade reportante. Ou seja, uma entrada corresponde regra geral a uma 
operação que se traduz num recebimento como é o caso da exportação ou da emissão de 
obrigações. Este princípio deve ser seguido mesmo em situações em que não se regista um 
fluxo financeiro efetivo, como é o exemplo das operações sem movimentação de conta ou 
a faturação em contas correntes de clientes.  
As posições traduzem a situação observada num determinado momento no tempo, 
designadamente, e em termos deste reporte, da situação no final do mês de referência.  
Conforme a situação dever-se-ão usar os seguintes valores: E – Entrada; S – Saída; P – 
Posição. 
 

• TIPO DE CONTA MOVIMENTADA label no schema [tipo_conta] 
Identificação do tipo de conta envolvida na operação ou posição. Este campo pode assumir 
as seguintes opções:  

I - Conta interna - constituída junto de uma instituição financeira residente; 
E - Conta bancária externa - constituída junto do sistema bancário estrangeiro; 
O - Outra conta externa - constituída junto de entidades estrangeiras não bancárias, 
como por exemplo, financeiras de grupos empresariais; 
C - Conta de compensação - contas correntes entre entidades não bancárias 
nacionais e estrangeiras, com vista à utilização da compensação como meio de 
extinção das obrigações recíprocas; 
X - Sem movimentação de conta - caso a operação não envolva uma conta bancária 
nem qualquer das contas referidas, como por exemplo, pagamentos/recebimentos em 
espécie, ou o reporte de posições de empréstimos ou créditos comerciais. A maioria 
das operações sem movimentação de conta origina a comunicação de duas COPE. No 
exemplo de um aumento de capital com pagamento em espécie, haverá uma primeira 
COPE referente ao aumento de capital e uma segunda COPE com a entrega dos ativos 
pelo seu pagamento. 

(Campo obrigatório) 
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• CÓDIGO IF DA ENTIDADE label no schema [id_banco] 
Identificação da instituição financeira residente junto da qual está constituída a conta 
movimentada na operação, utilizando o código de quatro dígitos numéricos atribuído pelo 
Banco de Portugal (ver Tabela de instituições financeiras no separador lateral do conteúdo). 
(Campo condicional ao tipo de conta movimentada) 
Este campo só deverá ser preenchido nos casos em que é movimentada uma conta interna 
([tipo_conta] = “I”). Nos casos em que a entidade reportante é uma instituição bancária a 
reportar uma operação que movimenta uma conta própria, este campo deverá ser 
preenchido com o seu próprio código. 
 

• PAÍS DA CONTA EXTERNA label no schema [pais_conta] 
Identificação do país no qual está domiciliada a conta externa movimentada ou cujo saldo 
está a ser comunicado. 
(Campo condicional ao tipo de conta movimentada) 
Este campo apenas deverá ser preenchido nos casos em que a operação/posição tem 
implícito um movimento em/saldo de uma conta externa ([tipo_conta] = “E” ou “O”). Nesta 
identificação, o código deverá respeitar a norma ISO 3166-1, utilizando os códigos 
alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code), incluindo os códigos adicionais definidos pelo 
Banco de Portugal (ver Tabela de territórios com os códigos do BdP no separador lateral 
do conteúdo). 
 

• PAÍS DA ENTIDADE DE CONTRAPARTE DA OPERAÇÃO OU DA POSIÇÃO label no 
schema [pais_contraparte] 
Identificação do país de residência da entidade de contraparte da operação ou da posição. 
Designadamente, a entidade com quem está a efetuar a operação ou a entidade face à 
qual a posição está constituída. 
(Campo obrigatório) 
Nesta identificação, o código deverá respeitar a norma ISO 3166-1, utilizando os códigos 
alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code), incluindo os códigos adicionais definidos pelo 
Banco de Portugal, (ver Tabela de territórios com os códigos do BdP no separador lateral 
do conteúdo). 
 

• PAÍS DA ENTIDADE DO ATIVO FINANCEIRO OBJETO DE TRANSAÇÃO label no 
schema [pais_ativo] 
Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro subjacente à operação. 
(Campo condicional ao tipo de operação) 
Este campo deverá ser preenchido na comunicação de operações de compra ou venda 
([tipo_valor] = “S” ou “E”) de títulos de participação no capital, títulos de dívida ou imóveis, 
ou seja, operações que em termos estatísticos se classificam nas categorias seguintes: “G – 
Investimento imobiliário”, “H – Ações”, “I – Unidades de participação”, “J – Outros títulos de 
participação no capital” e “K – Títulos de dívida”. 
No caso das operações com títulos, o campo identifica o país da entidade emitente do 
título. No caso de operações com imóveis, o campo identifica o país de localização do 
imóvel. 
Exemplificando, no caso da compra de títulos de dívida espanhóis a um banco suíço, o país 
da contraparte é a Suíça e o país da entidade do ativo financeiro será Espanha. 
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Nesta identificação o código deverá respeitar a norma ISO 3166-1, utilizando os códigos 
alfabéticos de três caracteres (alpha-3 code), incluindo os códigos adicionais definidos pelo 
Banco de Portugal, (ver Tabela de territórios com os códigos do BdP no separador lateral 
do conteúdo). 
 

• DATA DE VENCIMENTO label no schema [data_vencimento] 
Data de vencimento da posição reportada. Este campo apenas será objeto de 
preenchimento no reporte de posições ([tipo_valor] = “P”) de empréstimos e depósitos 
com prazo acordado. Designadamente, o campo não deverá ser preenchido na 
comunicação de depósitos à ordem, linhas de crédito e outros depósitos e empréstimos 
sem prazo definido. 
(Campo condicional ao tipo de operação e tipo de valor) 
 

• IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DO ATIVO OBJETO DE TRANSAÇÃO OU DE 
CONTRAPARTE label no schema [contraparte] 
Identificação da entidade emitente do ativo financeiro subjacente à transação/posição ou 
entidade de contraparte. Designadamente, em operações relacionadas com títulos de 
participação no capital e títulos de dívida, deve ser identificada a entidade emitente desses 
títulos; em operações e posições de depósitos, empréstimos e créditos comerciais deve ser 
identificada a entidade de contraparte.  
A identificação desta entidade é particularmente importante no caso do reporte de 
operações de investimento que envolvam entidades numa relação de grupo, 
independentemente da percentagem de direitos de voto envolvida. 
A entidade deve ser identificada de acordo com as orientações seguintes (por ordem de 
preferência): 

1. Número de identificação fiscal emitido pelo país de residência, caso em que o campo 
deve ser preenchido de acordo com a seguinte estrutura: “País_NIF” em que: País – 
Identifica país de emissão do NIF através do código da norma ISO 4217 a 3 posições 
fixas, de acordo com a tabela apresentada na informação de apoio; NIF - Número de 
identificação fiscal emitido pelo país identificado anteriormente; Exemplo: Entidade 
com NIF 123456 emitido por Espanha será identificada por “ESP_123456” 

2. Número de identificação fiscal Português, caso em que o campo deve ser preenchido 
de acordo com a seguinte estrutura: “PRT_NIF” em que: NIF – Número de 
identificação fiscal atribuído pelas autoridades portuguesas;  Exemplo: Entidade com 
NIF 1234567 emitido por Portugal será identificada por “PRT_1234567” 

3. Código BIC, caso em que o campo deve ser preenchido de acordo com a seguinte 
estrutura: “BIC_Número” em que: Número – Código BIC da entidade; Exemplo: 
Banco com código BIC 1234567 será identificada por “BIC_1234567” 

4. Designação, caso em que o campo deve ser preenchido com a designação da 
entidade, evitando abreviaturas. 

(Campo recomendado de acordo com o tipo de valor) 
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• OBSERVAÇÕES label no schema [observacoes] 
Campo livre para introdução de informação adicional sobre a operação/posição reportada. 
Aconselha-se o seu preenchimento em operações mais complexas ou em transações sem 
movimentação de conta ([tipo_conta] = ”X”). 
(Campo opcional) 
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ANEXO II – FAQS ASSOCIADAS ÀS COPE 

 

Área de Empresa 

Que tipo de utilizadores existem? 

Existem 2 tipos de utilizadores: 

• Utilizador master - também designado por utilizador principal da empresa, 
distinguindo-se por o seu número de utilizador coincidir com o de identificação fiscal 
da empresa e por ter a capacidade de criar utilizadores no Portal das Finanças. Todas as 
empresas têm obrigatoriamente um utilizador master, que as representa em matéria de 
declarações eletrónicas perante as Finanças. 

• Utilizadores – todos os outros utilizadores. 

 

Quais as responsabilidades do utilizador master? 

• Gestão de acessos aos serviços disponíveis na Área de Empresa para a sua empresa 
[Opção de menu: “Informação do utilizador> Gestão de subscrições”]. 

• Atualização dos dados da empresa [Opção de menu: “Informação do utilizador> Dados 
da empresa”]. 

• Criação de utilizadores da empresa no Portal das Finanças. 

 

Como crio um utilizador? 

• O utilizador master já existe para todas as empresas. 
• Os restantes utilizadores da empresa são criados no Portal das Finanças pelo 

utilizador master. 

Para a criação de utilizadores no Portal das Finanças, o utilizador master deve selecionar a 
opção “Início -> Os Seus Serviços -> Outros Serviços -> Gestão de Utilizadores”, e preencher a 
informação solicitada com vista à geração do utilizador. Ao novo utilizador será atribuída uma 
identificação com o formato “NIPC/nº sequencial”, p. ex., 500792771/1. 

 

Como se procede ao registo na Área de Empresa? 

No caso de o utilizador ser o master: 

1. Atualizar a informação do utilizador (Informação do utilizador> Dados do utilizador). 
2. Confirmar/atualizar informação da empresa (Informação do utilizador> Dados da 

empresa). 

No caso de não ser o utilizador master: 

1. Localizar o utilizador master. 
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2. Solicitar ao master que lhe subscreva o serviço de COPE (Informação do utilizador> 
Gestão de subscrições). 

3. Aguardar pela receção de um mail a indicar que o acesso lhe foi concedido. 
4. Aceder à Área de Empresa e atualizar a informação do utilizador (Informação do 

utilizador> Dados do utilizador). 
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Conceitos 

O que é uma COPE? 

COPE são operações com o exterior efetuadas pela própria entidade. Devem ser comunicadas as 
operações intermediadas pelo sistema bancário residente, as efetuadas diretamente com 
entidades não residentes através de contas externas ou contas de compensação, assim como as 
operações no âmbito de contas correntes. São também consideradas, no âmbito deste reporte, 
as posições relativas a empréstimos, créditos comerciais ou depósitos do/no exterior, registadas 
em final de período. 

 

O que é uma COL? 

COL são operações comunicadas pelo sistema bancário residente por conta de clientes. Devem 
ser comunicadas as liquidações com o exterior efetuadas por conta de clientes residentes e 
operações por conta de clientes não residentes. Esta informação deverá ser comunicada numa 
base operação a operação, sem indicação de qualquer classificação estatística.  

As COL são disponibilizadas às empresas, para consulta ou utilização para efeito de criação de 
COPE, através da Aplicação de Recolha disponibilizada na Área de Empresa. 

 

Posso e/ou devo reportar operações financeiras sem reflexo nas liquidações bancárias? 

Sim, pode/deve reportar operações financeiras sem reflexo em liquidações bancárias. 

São exemplos: 

• Comunicação de posições de empréstimos, depósitos e créditos comerciais. 
• Pagamentos/recebimentos em espécie. 
• Operações em contas correntes, internas e externas. 
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Campos Específicos 

Os campos dos registos COL e COPE são todos obrigatórios? É possível não reportar 
informação de campos que estejam vazios? 

No ficheiro de reporte existem campos obrigatórios cujo não preenchimento inviabiliza a 
submissão do ficheiro. Existem ainda outros campos que, em termos das regras de negócio, 
devem ser sempre preenchidos sob pena de dar origem a erros e/ou alertas. Por último, alguns 
campos poderão apenas ser preenchidos em algumas situações.  

Tratando-se de um ficheiro XML, se um campo não for preenchido, ele pode não ser reportado 
(isto é, incluído no ficheiro). 

 

O campo [id_reg] deverá ser único em todo o ficheiro de reporte, ou apenas a combinação 
[id_reg] + [reg] deverá ser única? 

O campo [id_reg] destina-se a identificar univocamente, para um período de referência, cada 
operação comunicada. Assim, deverá ser único em cada ficheiro. 

A numeração/codificação a utilizar é livre, não tendo que ser sequencial nem evidenciar 
qualquer lógica. A única limitação é, num dado mês, não repetir os números/códigos. Já em 
meses diferentes os números/códigos poderão ser repetidos. 

 

O campo [npc2] deverá ser entendido como a identificação da contraparte da operação? 
Em que casos deverá ser preenchido? 

O campo [NPC2] deve ser preenchido no reporte de operações/posições que têm subjacente 
uma disponibilidade/responsabilidade face ao exterior de uma entidade residente diferente da 
entidade reportante. Noutras circunstâncias o campo não deve ser preenchido. 

Situações típicas de preenchimento deste campo:  

i. Gestão de ativos/patrimónios 

Em situações em que a entidade reportante efetua a gestão de ativos/património dos 
seus clientes, movimentando contas próprias (por vezes estas contas são denominadas 
de ‘contas jumbo’), as operações e posições em nome de clientes devem ser reportados 
como COPE, identificando no campo NPC2 o NPC/NIF dos seus clientes uma vez que as 
disponibilidades/responsabilidades com o exterior devem ser associadas aos clientes e 
não à entidade reportante. 

ii. Operações com títulos emitidos por residentes 

Quando a entidade reportante adquire ou vende a uma entidade estrangeira ações, 
obrigações ou outros títulos emitidos por uma entidade Portuguesa, devem identificar 
no campo NPC2 o NPC/NIF dessa entidade Portuguesa. 

iii. Organização do grupo económico 
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Numa situação em que, por motivos associados à organização do grupo económico, a 
liquidação da operação com o exterior é efetuada por uma entidade financeira, 
utilizando contas próprias, distinta da entidade responsável pela disponibilidade/ 
responsabilidade face ao exterior. Nesta situação a entidade financeira que efetua a 
liquidação deverá reportar uma COPE identificando no campo NPC2 a entidade 
responsável pela operação. 

 

Na variável [id_banco], quais os códigos de IF que deverão ser utilizados para entidades 
que não operam em Portugal? 

A variável [id_banco] é preenchida quando a conta movimentada é interna ([tipo_conta] = “I”), 
com a identificação das entidades bancárias a operar em Portugal, sendo para tal utilizado o 
código atribuído pelo Banco de Portugal (conforme tabela disponibilizada no Manual de 
Procedimento). 

 

É possível consultar a lista que contém os códigos a utilizar no campo [cod_estat] e os 
correspondentes âmbitos? 

A lista completa dos códigos, e respetivo âmbitos, a utilizar no campo [cod_estat] encontra-se 
incluída no Manual de Procedimentos. 

 

Na variável [tipo_conta], o que distingue “E - conta bancária externa” e “O - outras contas 
externas”?                         
O que distingue “I - Conta Interna” e “C - conta compensação”? 

O tipo de conta identificada como “O – outras contas externas” está associado a contas 
existentes junto de entidades não residentes não bancárias como, por exemplo, financeiras de 
grupos empresariais, enquanto que o tipo de conta “E - conta bancária externa” corresponde a 
uma conta constituída junto do sistema bancário estrangeiro.  

O tipo de conta identificada como “C – conta compensação” está associado a contas correntes 
entre entidades não bancárias residentes e não residentes enquanto que o tipo de conta “I – 
Conta Interna” corresponde a uma conta constituída junto do sistema bancário nacional. 

 

 Em que casos deve o campo [país_conta] ser reportado? 

A variável [pais_conta] deve ser preenchida sempre que o tipo de conta movimentada for uma 
conta externa (“E - conta bancária externa” ou “O - outras contas externas”). 

 

Qual o conteúdo do campo [pais_ativo]? Em que circunstâncias deverá ser preenchido? 

A variável [pais_ativo] (“País da entidade do ativo financeiro”) deve ser preenchida quando a 
COPE corresponder a uma transação de ativos financeiros englobados nas seguintes categorias: 
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“G – Investimento imobiliário”, “H – Ações”, “I – Unidades de participação”, “J – Outros títulos de 
participação no capital” e “K – Títulos de dívida”, correspondendo ao país de residência da 
entidade associada a esse ativo. Por exemplo, no caso de investimento imobiliário, 
corresponderá ao país onde o terreno/imóvel se localiza; no caso dos títulos ao país de 
residência do emitente. 

 

Em que casos deve ser preenchido o campo [data_vencimento]? 

Este campo apenas deverá ser preenchido no reporte de posições ([tipo_valor] = “P”) de 
empréstimos e depósitos com prazo acordado. 
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