TRAde Control and Expert System
TRACES
Como criar um DCE
Para aceder à aplicação do TRACES utilize o seguinte endereço:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
1. Depois de aceder ao TRACES, no menu lateral clicar sobre “Documento Comum
de Entrada (DCE):

2. Para criar um novo DCE clicar sobre “Novo”:
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3. A primeira tarefa para a criação de DCE é indicar o código ou os códigos pautais
das mercadorias que vão fazer parte do DCE:

4. Para expandir a lista de Códigos Pautais deve clicar sobre o símbolo +. Exemplo,
se clicar no símbolo + antes do código pautal 07, obtemos o seguinte:

5. O sinal + antes do código pautal 0703 significa que é possível expandir ainda
mais este código pautal:

6. O símbolo + antes do código 0703 10 Cebolas e chalotas significa que ainda se
pode expandir este código pautal:
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7. Quando não é possível desagregar mais o código pautal, o símbolo +
desaparece. Para efeitos deste manual, vamos clicar sobre a mercadoria 0703
10 90 - Chalotas:

8. Se este DCE conter apenas este código pautal deve clicar em “Atribuir” para
continuar o preenchimento do DCE:

9. Se este DCE conter mais uma mercadoria com um código pautal diferente do
primeiro, então clique em “Atribuir e adicionar um novo código”:

10. Escolha o segundo código pautal da mesma forma como escolheu o primeiro
código pautal:

11. Para efeitos deste manual, o código pautal da segunda mercadoria é o 0803 10
10 – Bananas frescas:

3

12. Se tiver mais um código pautal para adicionar ao DCE volte para o ponto 9
deste manual. Se não tiver mais nenhum código pautal para adicionar ao DCE
clique em “Atribuir”:

13. Depois de atribuir os códigos pautais ao DCE é apresentado o seguinte ecrã:

São 5 os painéis de informação que deve preencher num DCE: “Referencias”,
“Comerciantes”, “Mercadoria”, “Transporte” e “Objetivo”.
14. No painel “Referencias” deve preencher o s seguintes campos:

O Nº de referencia local é uma referencia interna que ajuda a identificar o
processo.

O ponto de entrada designado (PED) indica o local para onde o DCE deve ser
enviado após submissão. Neste caso, este DCE deve ser enviado para o PED do
porto do Porto (Doca de Leixões). Se quiser alterar o local de envio deste DCE,
então deve clicar em “Selecionar”:

No “País” escolha Portugal e clique sobre “Procurar”:
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Escolha o PED de destino do DCE clicando em “Selecionar”.
Na zona “I.10. Documentos”, indique os documentos relevantes que compõem
o DCE:

Na zona “[py] Attachments”, carregue para o DCE os documentos que
considere relevantes para a emissão do DCE (Bill of Landing, faturas, etc.). Estes
documentos podem ser descarregados pelos serviços oficiais para instrução do
processo. Não ultrapassar no total os 6.000 Mbytes de dados.
Por último, verifique na zona “I.4 Pessoa responsável pela remessa” se os seus
dados estão corretos. Caso não estejam selecione o responsável correto.
15. No painel “Comerciantes” deve preencher os dados do expedidor, destinatário,
local de destino e Importador, bem como alguns dados relativos à remessa:

Começando pelo “I.1 Expedidor”, clicando em “Selecionar”:
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No “País” deve selecionar o país de origem do expedidor. No campo nome
pode escrever algumas letras do nome do expedidor entre dois símbolos de
“%”, (exemplo %shen%) e clicar sobre “Procurar”:

O TRACES apresenta uma lista contendo os expedidores chineses que
contenham a palavra “shen” no seu nome. Se a lista for muito extensa então
pode acrescentar mais algumas letras no nome para encurtar a lista de
expedidores. Neste exemplo, alterei o nome de “shen” para “shenzen”:

Se encontrar o expedidor que pretendo então prima em “Selecionar” para
escolher este expedidor e continuar a preencher o DCE. Mas se não encontrar o
expedidor pretendido, então temos de criar um novo expedidor, clicando em
“Novo país não-membro”:

O ecrã que foi apresentado é o seguinte:
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Neste manual vamos criar como exemplo, o expedidor “Shenzen Exports”:

Nos Números de aprovação, no campo “Tipo” escolha “Exportador” e assinale o
botão na coluna “No certificado”. O número de aprovação pode deixar em
branco, que o TRACES atribui automaticamente um número:

Por fim, clicar em baixo em “Salvar” para voltar ao preenchimento do DCE:

De seguida vamos selecionar o “I.3 Destinatário”:
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Neste manual vamos procurar um destinatário português com o nome “Manuel
(qualquer coisa) santos”:

Ao clicar em “Procurar” obtemos a seguinte lista:

Se o destinatário existir nesta lista então clique em “Selecionar” para continuar
a preencher o DCE. Se o destinatário não existe, então clique “Novo” para criar
um novo destinatário:

Ao clicar em novo surge o seguinte ecrã:

Neste manual vamos criar como exemplo o destinatário “Manuel dos Anzois”:
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Nos “Números de aprovação”, no “Tipo”, escolha “Importador”, no número de
aprovação escreva o NIF precedido das letras “PT” (exemplo: PT123456789):

Se o destinatário também for o local onde as mercadorias vão ser entregues
(local de entrega), então acrescente um novo “Tipo” a este destinatário,
premindo em “Adicionar”:

Ao clicar sobre o “Adicionar” é acrescentada uma nova linha nos “Números de
aprovação:

Escolha no “Tipo” “Estabelecimento”, no ”Número de aprovação” repita o NIF e
clique sobre o botão da coluna “No certificado”:

No canto inferior esquerdo, clique em “Salvar” para continuar a preencher o
DCE:
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Depois de “Salvar”, a informação em “I.7 Importador” e “I.8 Local de destino”
foram automaticamente preenchidos. Se o importador não for o mesmo que o
destinatário, então selecione o importador correto. Se o local de destino das
mercadorias não estiver correto, então selecione o local de destino correto:

Na zona “I.11 Meios de transporte” deve preencher os dados relativos ao
transporte:

Na zona “I.9 Chegada ao PED (data prevista)” deve indicar a data e hora
prevista para a chegada da mercadoria ao PED:

Na zona “I.19 Número do selo e número do contentor” deve indicar o número
do selo e o nº do contentor, caso exista. Pode clicar em “Adicionar” se quiser
acrescentar um novo número de selos e de contentores:

16. Terminado o preenchimento do painel “Comerciantes” prosseguimos com o
preenchimento das mercadorias:
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Começando pelo “Pais e Região de origem”, escolher o país de origem e o país
de expedição:

Se seguida preencher a “I.16 Temperatura”:

Indicar em “I.18 Mercadorias certificadas para” o destino das mesmas:
Quanto ao campo “I.12 Descrição da mercadoria” são 2 as zonas onde devemos
preencher as mercadorias e quantidades. Na parte de baixo, podemos criar
tantas as linhas necessárias com os códigos pautais previamente selecionados
indicando por exemplo os lotes das mercadorias. Na parte de cima é um
resumo das quantidades que foram discriminadas na parte de baixo.
Começando por preencher a parte de baixo. Da mercadoria com o código
pautal 07031090 tenho 2 lotes para preencher. Começo por preencher o
primeiro lote:

Para acrescentar uma outra linha deve clicar em “Adicionar”

Depois de clicar em “Adicionar” é aberta um terceira linha:
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Na terceira linha, na coluna “Código da mercadoria”, escolha o código pautal
adequado e preencha o “peso liquido”, “número de embalagens” e o tipo de
embalagem:

Na segunda linha preencha a informação relativa ao outro código pautal:

Na parte de cima do “I.12 Descrição da mercadoria” deve somar os valores
indicados na parte de baixo. O peso liquido total é calculado pelo programa:

17. No painel do “Transporte”, deve indicar na zona “I.24 meio de transporte até
ao ponto de entrada” o tipo de transporte, a identificação do transporte e o
número do documento de transporte no caso da mercadoria não ser fiscalizada
no PED.
18. No painel “Objetivo” deve indicar qual o objetivo da importação.
Normalmente, as mercadorias destinam-se a “I.22 Para importação”:

19. Concluído o preenchimento do DCE, podemos utilizar uma das seguintes
opções:
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A opção “Salvar como rascunho” permite guardar toda a informação já
preenchida mas não submete o pedido de certificação. Esta opção pode ser útil
quando no preenchimento do DCE se verifica que está em falta uma
informação para completar o DCE;

A opção “Enviar para certificação” faz uma análise aos dados do DCE e submete
o pedido de certificação. Após clicar nesta opção surge o seguinte ecrã:

Escreva a sua senha e prima em “Assinar Certificação” para enviar o pedido de
certificação:

20. Depois de assinar o certificado surge um ecrã com o número do DCE que foi
atribuído ao seu pedido. Tome nota deste número se tiver de contatar os
serviços oficias:

21. Se quiser imprimir o certificado para verificar os dados ou para o seu arquivo,
clique em “Abrir o certificado”:

E utilize a opção “Imprimir”:

Depois de clicar em “Imprimir”, pode selecionar a língua em que quer que o
certificado seja impresso (por defeito, português), e prima novamente em
“Imprimir”:
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É gerado um PDF com o certificado criado.
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