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Questões 

específicas do 

transporte aéreo 
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Classificação dos serviços de transporte aéreo 

Reporte das operações relacionadas com o 

transporte aéreo 
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Classificação dos serviços de 

transporte aéreo  
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Classificação dos serviços de transporte aéreo 

 

• 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).  

 

• 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). 

 

Transporte de passageiros 

B1210 

B1220 

Transporte de mercadorias 
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• Inclui o afretamento de equipamento de transporte aéreo com tripulação.  

• Não inclui: 

  afretamento sem tripulação  serviços de aluguer (D4010).  

Afretamento com tripulação 

 

• 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). 

Serviços de suporte 

e auxiliares 

B1230 

B1240 

Classificação dos serviços de transporte aéreo 
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O que é 

transportado 

Canal  

utilizado 

Identificação 

do CASS e 

BSP 

Os CCE do transporte aéreo de mercadorias e de passageiros foram 

revistos de forma a contemplar as seguintes dimensões: 

B1210 Serviços de transporte de mercadorias 

B1211 Vendas diretas 

B1212 Vendas CASS 

B1213 Vendas através de agentes não incluídas 

no CASS 

B1214 Operações com outras companhias aéreas 

B1220 Serviços de transporte de passageiros 

B1221 Vendas diretas 

B1222 Vendas BSP 

B1223 Vendas através de agentes não incluídas 

no BSP 

B1224 Operações com outras companhias aéreas 

Classificação dos serviços de transporte aéreo 
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Balcão Internet 

Call centers 
General Sales 

Agents (GSA) 

Vendas diretas 

 (B1211/ B1221) 

Classificação dos serviços de transporte aéreo 
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Classificação dos serviços de transporte aéreo 

Cargo Accounts 

Settlements 

System (CASS) 

Billing and 

Settlement Plan 

(BSP) 

Vendas CASS/ BSP 

 (B1212/ B1222) 
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Classificação dos serviços de transporte aéreo 

Agentes de carga 

não incluídos no 

CASS 

Agentes de 

viagens não 

incluídos no BSP 

Vendas agentes não CASS/ BSP 

 (B1213/ B1223) 
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Classificação dos serviços de transporte aéreo 

Através do IATA 

Clearing House 

(ICH) 

Compras/ vendas 

não incluídas no 

ICH  

Operações com outras CA 

 (B1214/ B1224) 
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Reporte das operações relacionadas 

com o transporte aéreo  
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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. 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. 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 

11 

Princípios Gerais 

- Vendas de Transporte - 

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 
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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  

12 

Princípios Gerais 

- Vendas de Transporte - 

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Casa-mãe  
Portugal  

Passageiros 
França 

Serviço de transporte de 

passageiros 

(via balcão local)  

Pagamento Exemplo 1  

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 

Venda de passagens pelo balcão 

em França, sendo o pagamento 

efetuado diretamente na conta da 

casa-mãe 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 2  

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 

Transferência da conta 

do balcão para a conta 

da casa-mãe 

Liquidação de 

saldos de 

compensação 

(“conta corrente”) 

Z1040 Entrada França Portugal 

Casa-mãe  
Portugal  

Passageiros 
França 

Serviço de transporte de 

passageiros 

(via balcão local)  

Pagamento 

Conta do 
balcão 

Transferência 
(após encontro 

de contas) 

CONTA   C 

CONTA  DE COMPENSAÇÃO 

Venda de passagens pelo balcão 

em França, sendo o pagamento 

efetuado na conta do balcão 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 3  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

País ativo 

financeiro 

Recebimento pela venda 

de Serviços de 

Transporte Aéreo 

Serviços de 

transporte de 

mercadorias – 

vendas CASS 

B1212 Entrada Portugal Alemanha 

Balcão  
Portugal 

(casa-mãe Alemanha)  

Clientes 
Portugal 

Serviço de transporte de 

mercadorias 

(via CASS*)  

Pagamento 

Conta da 
casa-mãe 

CONTA   X 

SEM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 

Vendas CASS em Portugal, sendo 

o pagamento efetuado diretamente 

na conta da casa-mãe 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 4  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

País ativo 

financeiro 

Recebimento pela venda 

de Serviços de 

Transporte Aéreo 

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 

Balcão  
Portugal 

(casa-mãe Alemanha)  

Clientes 
Portugal 

Serviço de transporte de 

mercadorias 

(via balcão)  

Pagamento 

Conta da 
casa-mãe 

Transferência 
(após encontro 

de contas) 

 

CONTA   C 

CONTA  DE COMPENSAÇÃO 

Vendas transporte de mercadorias 

pelo balcão em Portugal, sendo o 

pagamento efetuado na conta do 

balcão 
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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  

17 

Princípios Gerais 

- Despesas de Transporte - 

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 
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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  

18 

Princípios Gerais 

- Despesas de Transporte -  

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Casa-mãe  
Portugal  

Fornecedores 
França 

Serviços de suporte e 

auxiliares 

Pagamento Exemplo 5  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

País ativo 

financeiro 

Pagamento pela 

aquisição de Serviços 

de Suporte e Auxiliares 

Serviços de 

suporte e 

auxiliares 

B1240 Saída França Portugal 

País da casa-mãe da 

companhia aérea 

Pagamento de serviços de suporte e 

auxiliares a fornecedores em 

França, sendo o pagamento 

efetuado diretamente pela casa-mãe 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 6  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

País ativo 

financeiro 

Pagamento pela 

aquisição de Serviços 

de Suporte e Auxiliares 

Serviços de 

suporte e 

auxiliares 

B1240 Saída França Portugal 

Transferência da conta 

da casa-mãe para a 

conta do balcão 

Liquidação de 

saldos de 

compensação 

(“conta corrente”) 

Z1040 Saída França Portugal 

Casa-mãe  
Portugal  

Fornecedores 
França 

Serviços de suporte e 

auxiliares 

Pagamento 

Conta do 
balcão 

Transferência 
(após encontro 

de contas) 
 

CONTA   C 

CONTA  DE COMPENSAÇÃO 

Pagamento de serviços de suporte e 

auxiliares a fornecedores em França, 

sendo o pagamento efetuado pelo balcão 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 7  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

País ativo 

financeiro 

Pagamento pela 

aquisição de Serviços 

de Suporte e Auxiliares 

Serviços de 

suporte e 

auxiliares 

B1240 Saída Portugal Alemanha 

Balcão  
Portugal 

(casa-mãe Alemanha)  

Fornecedores 
Portugal 

Serviços de suporte e 

auxiliares 

Pagamento 

Conta da 
casa-mãe 

CONTA   X 

SEM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 

Pagamento de serviços de suporte  

e auxiliares a fornecedores em 

Portugal, sendo o pagamento 

efetuado diretamente pela casa-mãe 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 8  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

País ativo 

financeiro 

Pagamento pela 

aquisição de Serviços 

de Suporte e Auxiliares 

Serviços de 

suporte e 

auxiliares 

B1240 Saída Portugal Alemanha 

Transferência da conta 

da casa-mãe para a 

conta do balcão 

Liquidação de 

saldos de 

compensação 

(“conta corrente”) 

Z1040 Entrada Alemanha Alemanha 

Balcão  
Portugal 

(casa-mãe Alemanha)  

Fornecedores 
Portugal 

Serviços de suporte e 

auxiliares 

Pagamento 

Conta da 
casa-mãe 

Transferência 
(após encontro 

de contas) 
 

CONTA   C 

CONTA  DE COMPENSAÇÃO 

Pagamento de serviços de 

suporte e auxiliares a 

fornecedores em Portugal, sendo 

o pagamento efetuado pelo balcão 
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9. As restantes operações devem ser reportadas na ótica da atividade individual 

da entidade reportante face a entidades não residentes em Portugal 

23 

Princípios Gerais 

- Operações Individuais - 

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Casa-mãe  
Portugal  

Fornecedores 
Reino Unido 

Serviços de informática 

Pagamento Exemplo 9  

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 

Aquisição de serviços de 

informática  ao Reino Unido 

pela casa-mãe em Portugal 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Balcão  
Portugal 

(casa-mãe Alemanha) 

Casa-mãe 
Alemanha 

Serviços de informática 

Pagamento Exemplo 10  

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 

Aquisição de serviços de 

informática à casa-mãe na 

Alemanha pelo balcão em Portugal 
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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 

26 

Princípios Gerais 

- Gastos Gerais - 

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 



 

Banco de Portugal                                                                                                   Dezembro de 2012                            

 

                                        

27 

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 11  

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 

Casa-mãe  
Portugal  

(1) Para cobrir gastos gerais 

de funcionamento do balcão 

Transferência(1) Conta do 
balcão 

Espanha 

Água, Eletricidade, Salários 
a residentes em Espanha 

Espanha 

Pagamento 

A casa-mãe em Portugal efetua 

uma transferência para o balcão 

em Espanha, para cobrir gastos 

gerais de funcionamento do balcão 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 12  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

Transferência para cobrir 

gastos gerais de 

funcionamento do balcão 

Serviços entre 

empresas afiliadas 
D7140 Entrada Alemanha 

Não é identificado o país do 

ativo financeiro 

Balcão  
Portugal 

(casa-mãe Alemanha) 

Casa-mãe 
Alemanha 

Transferência(1) 

Água, Eletricidade, Salários 
a residentes em Portugal 

Portugal 

Pagamento 

(1) Para cobrir gastos gerais 

de funcionamento do balcão 

O balcão em Portugal recebe 

uma transferência da casa-mãe 

na Alemanha, destinada a 

cobrir gastos gerais de 

funcionamento do balcão 
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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 operação(1) 

12. Os balcões, sucursais ou agentes de representação em Portugal de companhias 

aéreas com casas-mãe no exterior não reportam estas operações 

(1) 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 

 

29 

Princípios Gerais 

- Operações c/ outras CA -  

Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 
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Reporte das operações relacionadas com o  

transporte aéreo 

Exemplo 13  

Operação COPE 
Código 

Estatístico 
Sentido País 

Aquisição de serviços 

transp. de passageiros 

Serv. transporte de 

passageiros – 

oper. c/ outras 

comp. aéreas 

B1224 Saída Alemanha 

Venda de serviços 

transp. de passageiros 

Serv. transporte de 

passageiros – 

oper. c/ outras 

comp. aéreas 

B1224 Entrada Alemanha 

Pagamento do valor 

líquido 

Liquidação de 

saldos de 

compensação 

Z1040 Saída Suíça 

CONTA   C 

CONTA  DE COMPENSAÇÃO 

Casa-mãe  
Portugal  

Casa-mãe 
Alemanha 

ICH Serviços de transporte 

de passageiros 

Pagamento 

valor líquido 

ICH 
Suíça 

Pagamento 

valor líquido 

Serviços de transporte de 

passageiros entre casas-mãe 

liquidados no âmbito do ICH 

Não é 

identificado o 

país do ativo 

financeiro 


