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Resumo 

 

O sistema ICS (Import Control System) prevê o controlo de todas as importações dentro 
da comunidade europeia. Como primeira fase da implementação deste sistema, está 
previsto apenas realizar o controlo das importações a nível marítimo, estando prevista a 
adição dos módulos relativos ao controlo das importações de via aérea e via terrestre 
num futuro próximo. 

Para que este controlo seja efectuado é necessário que cada estado membro implemente 
um sistema de informação que controla nacionalmente as importações e esteja integrado 
com os restantes sistemas de informação comunitários. Está previsto que esta integração 
entre as várias estâncias aduaneiras se realize ao nível de troca de informação, que será 
efectuada via mensagens com formato XML (eXchange Markup Language) e 
EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 

Transport). O canal de comunicação utilizado será a Internet e uma rede protegida 
denominada por Common Communications  etwork (CCN).  

O verdadeiro benefício do sistema está na cooperação entre as várias aplicações de cada 
país, o que torna o ICS num sistema distribuído. É importante frisar que o sistema é 
composto por várias aplicações distribuídas e que cada uma delas pode ser produtora de 
informação para todo o sistema. No entanto, existe alguma centralização em processos 
mais sensíveis, onde se releva imperativo a gestão e decisão centralizadas.   

O sistema de controlo de importações permite, então, a difusão da informação recebida 
ou produzida de uma determinada entidade transportadora para toda a comunidade 
europeia, permitindo assim, várias simplificações e automatismos no processo de 
declaração de informação tanto no lado das entidades transportadoras como no controlo 
da mercadoria transportada do lado das estâncias aduaneiras. Desta forma, uma entidade 
apenas terá que enviar informação sobre o seu itinerário e respectivas mercadorias que 
transporta uma vez durante todo o seu percurso para que sejam tomadas as respectivas 
medidas proibitivas/preventivas necessárias.    

Desta forma o objectivo do ICS é o controlo de todas as importações com destino a 
qualquer país dentro da união europeia. Controlo esse que é realizado sempre na 
primeira estância aduaneira de entrada das mercadorias no território comunitário. A 
cada mercadoria estará associado um nível de risco, o qual está associado a medidas 
proibitivas/preventivas a tomar. Cada estância aduaneira subsequente será então 
informada do transporte das mercadorias e do risco associado, para que estes possam 
também estar sobre aviso da chegada de uma determinada entidade transportada. O 
controlo das mercadorias é assim realizado durante todo o percurso da entidade 
transportadora.  
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Abstract 

The ICS system (Import Control System) foresees the control of all the 
importing inside the European Community. The first phase of implementation of 
this system only predicts the control of sea importing. In the near future, the 
addition of the modules concerning air and land imports is also predicted. 

In order for this control to be performed, it is necessary that each state member 
implements an information system that nationally controls the importing and is 
integrated with the remaining communitarian information systems. It is predicted 
that this integrations between the various customs should be carried out at an 
information exchange level, which will be done through XML (eXchange Markup 
Language) and EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport) format messages. The channel of communication 
that will be used is the Internet and a protected network named Common 
Communications Network (CCN). 

The true benefit of the system is in the cooperation between the several 
applications of each country, which makes a distributed system. It is important 
to emphasize that the system is composed by several distributed applications 
and that each one of them can be an information producer for the whole 
system. However, there are centralizations in some more sensible processes, 
where a centralized management and decision making is imperative. 

As such, the importing control system permits the diffusion of the information 
received or produced by a determined transport entity to the whole European 
Community, permitting several simplifications in the information system trial, for 
the interest of the transport entities, as for the office of customs, which control 
the transported merchandise. This way a transport entity will only have to send 
information about its itinerary and respective goods it transports one time during 
its whole journey, so that the necessary prohibitive and preventative measures 
may be taken. 

This way, the ICS’ objective is to control all of the imports destined to any 
country inside the European Union. This control is always carried out at the 
office of first entry when the merchandise enters the communitarian territory. A 
risk level will be associated to the merchandise and the correspondent 
prohibitive and preventative measures will be taken. Each office of subsequent 
entry will then be informed of the transported goods and of the risk level 
associated to them so that these can also be notified about the arrival of a 
specific transport entity. The control of the transported merchandise is this way 
controlled throughout the whole journey. 
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1 Introdução 
 

Neste capítulo é efectuada uma descrição resumida do projecto desenvolvido, 
apresentando o contexto em que este se insere. São enumerados os objectivos do 
projecto e a motivação para a sua realização. É ainda apresentada a estrutura dos 
restantes capítulos que compõem este documento. 

1.1 Contexto 
 

Este projecto foi desenvolvido na empresa Indra Sistemas Portugal S.A. e visa a 
reforma do sistema alfandegário a nível europeu. Esta reforma está assente na 
cooperação entre os vários estados membros, de forma a obter um controlo de 
importações mais eficiente. Este sistema de informação apoia-se na transferência de 
mensagens tanto entre as entidades transportadoras e um dado estado membro como 
para propagação dessa mesma informação para outros estados membros. O conteúdo 
descrito neste documento, refere-se apenas à primeira fase da implementação do ICS, 
estando o número total de fases ainda incerto. 

É importante referir que a finalização desta fase do ICS (Import System Control) está 
prevista até Julho de 2009, o que torna difícil qualquer implementação dentro do prazo 
estipulado para o projecto desta tese. No entanto, este abrangeu uma forte componente 
prática numa outra aplicação na mesma área de negócio. Essa aplicação denominada por 
SDS (Sistema de Declarações Sumárias) tem como objectivo a gestão e o controlo de 
rotas e mercadorias a nível nacional. No ICS as entidades transportadoras declaram 
todas as mercadorias que transportam e para onde, enquanto no SDS existe uma gestão 
mais pormenorizada. A entidade transportadora no SDS declara as mercadorias que 
transporta, os movimentos de mercadorias que pretende fazer (cargas e descargas), 
motivos de atracagem e todo o tipo de processos que para o ICS são invisíveis. 

1.1.1 Sistema de Declarações Sumárias 
 

O SDS procura implementar a automatização e informatização dos processos e tarefas 
no controlo de tráfego marítimo a nível nacional, visando a redução do suporte em papel 
que actualmente existe. Este sistema contempla quer a óptica das alfândegas quer a 
óptica das entidades protocoladas (operadores e agentes dos navios, seus representantes, 
depositários e fretadores) em toda a gestão e controlo de rotas e mercadorias a nível 
nacional. O SDS encontra-se dividido em quatro aplicações, enumeradas nos pontos 
seguintes: 
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• Internet, que se baseia numa aplicação completamente integrada no portal das 
“Declarações Electrónicas” utilizadas pelos operadores económicos 
protocolados. 

 
• Intranet, que se distingue por ser uma aplicação interna utilizada pelas 

alfândegas para as tarefas diárias 
 

• BackOffice, cuja funcionalidade é permitir a gestão ocasional dos utilizadores 
por parte das alfândegas.  

 
• MessageIntegrator, aplicação que é caracterizada por ser completamente 

automatizada sem interface gráfica, que apenas recebe mensagens, processa-as e 
responde à medida. Esta aplicação é a aplicação com mais parecenças com o 
sistema ICS, que será composto pela integração de aplicações deste tipo.  
 

O SDS é um projecto com um elevado nível de maturidade, tendo esta iniciativa já 6 
anos e tendo sido alvo de várias menções especiais [1]. No entanto, toda a manutenção 
dada a este sistema, apesar de importante para a experiência que tive nesta área de 
negócio, não é o objecto principal a analisar neste documento. Teve um papel um papel 
muito importante na minha análise do ICS e sobretudo na minha análise critica à 
solução proposta, porque para além de conhecimento tinha o beneficio da experiencia, 
ainda que reduzida.  

1.1.2 Empresa 
 

Indra é uma empresa multinacional na à área de tecnologia de informação, número um 
em Espanha e um dos principais na Europa e na América Latina. Em 2007 as suas 
vendas ultrapassaram os 2.167 milhões de euros, dos quais um terceiro veio do mercado 
internacional. Ela emprega hoje em dia mais de 25.000 profissionais e tem clientes em 
mais de 90 países. 

Ela encontra-se presente em seis áreas de mercado diferentes: Defesa e Segurança, 
Trânsito e Transportes, Energia e Indústria, Telecomunicações e Multimédia, Finanças e 
Seguros e na área de Saúde. 
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Figura 1 - Distribuição das Vendas por Área Geográfica em 2007 

 

 

A Indra, como maior grupo espanhol de tecnologias de informação ficou marcada pela 
recente aquisição da Azertia, reforçando assim a sua posição no mercado. 

Em Portugal, a Indra está presente desde 1997 após a formação da Indra CPC, que 
resultou de uma aquisição a Companhia Portuguesa de Computadores. Actualmente, 
detém a totalidade do capital da referida empresa, sendo designada de Indra Sistemas 
Portugal, possuindo nos seus quadros cerca de 350 profissionais distribuídos por Lisboa 
e Porto, tendo uma oferta completa de soluções e serviços inovadores em tecnologias de 
informação. Como exemplos de grandes clientes nacionais, destacam-se: instituições 
bancárias (Caixa Geral de Depósitos, MillenniumBCP, Banco Espírito Santo), empresas 
de transporte (TAP, Brisa, Metro de Lisboa), operadores de telecomunicações (Portugal 
Telecom, Vodafone, Optimus), empresas energéticas (Galp Energia) e instituições 
estatais (Ministérios, Direcções-Gerais e Câmaras Municipais). 

1.1.3 Cliente 
 

Em Setembro de 1996, foi criado um novo serviço inovador integrado no Ministério das 
Finanças e da Administração Pública, denominado por DGITA, que tem por objectivo 
apoiar a Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) e Direcção-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), através do desenvolvimento de infra-
estruturas tecnológicas e da prestação de serviços de qualidade necessários para a 
concretização dos objectivos estabelecidos, nomeadamente para a realização das 
atribuições daquelas direcções-gerais. 
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Figura 2- Logótipo da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços 
Tributários e Aduaneiros 

 

Um dos sucessos mais divulgados da DGITA é a criação do sistema “Declarações 
Electrónicas” (http://www.e-financas.gov.pt) a qual é conhecido por permitir a 
declaração on-line das obrigações fiscais dos contribuintes. Este portal é actualmente 
usado também para aceder ao sistema SDS. 

No âmbito deste projecto a DGITA insere-se como cliente principal (contratante) na 
criação de um sistema de informação que visa a reforma do sistema aduaneiro. A 
reforma do sistema aduaneiro encontra-se directamente relacionada com a DGAIEC que 
por sua vez abrange o grupo de trabalho encarregue de relatar as especificações 
funcionais, efectuar testes à aplicação e de reportar erros ocorridos no ambiente de 
produção.   

1.2 Projecto 
 

Dentro da Indra fui integrado dentro do departamento de Consultadoria Tecnológica. 
Este departamento é responsável pela criação de soluções à medida de valor 
acrescentado para os variados clientes. 

Durante todo o período de estágio fui destacado para as instalações do cliente, no Porto 
com o objectivo de realizar manutenção evolutiva do Sistema de Declarações Sumárias 
(SDS) e para desenvolver um sistema denominado por Import Control System (ICS). 

Este sistema tem como objectivo o controlo de importações a nível comunitário. A 
solução será desenvolvida on-site nas instalações da DGITA, no Porto, de forma a ter 
acesso à Intranet e a redes protegidas. A equipa constituiu-se por dois elementos para a 
fase de análise, sendo agora reforçada com mais três elementos para a fase de 
implementação. 

O meu papel na Indra dividiu-se em duas fases: Na manutenção evolutiva do SDS, em 
que fui encarregue de corrigir alguns erros e de desenvolver novas funcionalidades que 
agora se encontram em produção e na análise do ICS. Durante a análise de requisitos do 
ICS tive um grande contacto com o cliente que me permitiu ter uma ideia mais precisa 
do projecto. O meu papel até agora no projecto ICS foi de realizar uma análise de 
requisitos ao sistema e produzir a documentação necessária para o resto da equipa. 
Durante este processo, tive o auxílio do meu colega de equipa Eng. Marcelo Porto.  
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1.3 Metodologia 
 

Durante a especificação de requisitos decidiu-se usar uma metodologia em que 
houvesse feedback constante do cliente, e que através deste feedback uma especificação 
mais correcta e que fosse criado uma maior empatia na relação com o cliente. Esta 
necessidade de feedback devesse à complexidade da área de negócio e à própria 
mutabilidade dos requisitos. 

Ainda estão a ser realizadas reuniões entre os estados membros e a comissão europeia 
para afinar alguns aspectos dos requisitos do ICS. O que torna muito importante o 
envolvimento do cliente em todo o processo de análise, especificação e implementação 
do ICS. Esta metodologia, mais ágil, tem oferecido resultados muito bons, tanto ao nível 
da satisfação do cliente ao ver o processo a decorrer, como no processo de análise de 
requisitos. 

1.4 Plano do Projecto 
 

O estágio decorreu ao longo de 5 meses, de 18 de Fevereiro a 7 de Julho. A figura em 
baixo descreve as várias etapas para a primeira fase da implementação do sistema ICS. 

 

 

Figura 3 - Etapas do desenvolvimento 

 

Contabiliza-se 1 mês como tendo 22 dias úteis. 

Análise e definição de requisitos: 2 meses e 11 dias – Nesta fase far-se-á a análise 
relativamente à composição das mensagens, assim como ao fluxo que terão e às 
interacções que existirão com outros sistemas. 

Definição da arquitectura: 2 meses e 13 dias – Na fase de desenho irá ser desenhada a 
arquitectura do sistema a implementar. 

Implementação: 3 meses – Fase de implementação da arquitectura atrás desenhada. 

Testes Aplicacionais: 2 meses e 6 dias – Esta fase será dedicada exclusivamente a 
testes unitário e testes aplicacionais tendo como objectivo a correcção de possíveis 
situações. 

Formação: 15 dias – Período dedicado à formação dos utilizadores do sistema, 
nomeadamente ao grupo de trabalho da alfândega. 
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Testes Comunitários: 5 meses e 2 dias – Nesta fase serão iniciados os trabalhos de 
testes a nível comunitário, onde as diferentes Alfândegas dos diferentes países irão 
interagir entre si através da troca de mensagens pré-definidas. 

1.5 Estrutura do Relatório 
 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes principais. A primeira parte tem 
como objecto introduzir o leitor ao projecto, descrevendo o projecto a um nível alto e 
realizando uma apreciação à solução implementada. É ainda sugerida uma solução 
alternativa complementada com uma análise crítica. Esta primeira parte é composta pelo 
presente capítulo, pelo capítulo 2 (Revisão Bibliográfica) e capítulo 3 (Metodologia e 
Planeamento). 

A segunda parte deste documento é uma parte mais técnica, composta pelos capítulos 4, 
5 e 6 onde é apresentada uma descrição mais detalhada do sistema ICS, efectuada uma 
especificação dos requisitos deste sistema e efectuada uma análise dos processos 
abrangidos. 

O capítulo 7 apresenta algumas conclusões do trabalho efectuado e resultados obtidos 
bem como perspectivas de desenvolvimento futuro. 

Finalmente, são enumeradas as referências bibliográficas usadas e em anexo, 
encontram-se os acrónimos usados, as siglas de cada país e a especificação de cada 
mensagem prevista para a primeira fase do ICS.   
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2 Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo são descritas e analisadas as principais tecnologias usadas no âmbito do 
projecto do qual deriva a presente tese, começando por apresentar a área associada ao 
problema e conceitos envolvidos. É também efectuada uma análise crítica à solução 
proposta para o problema a resolver (ICS – Import System Control), através da 
apresentação de uma solução alternativa. 

2.1 Introdução 
 

Antes de elaborar uma descrição mais completa da arquitectura do ICS, é importante 
descrever um pouco do âmbito em que ele está inserido. Na figura em baixo podemos 
ver três produtos diferentes da responsabilidade da Indra. Esses produtos são: a PCOM 
(Plataforma COMum), o SDS e ICS.  
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Figura 4 – Arquitectura do sistema de informação aduaneiro 

 

Como podemos ver na figura em cima o agente pode interagir com o SDS de duas 
formas, via portal na Declarações Electrónicas e via PCOM. Toda a comunicação entre 
PCOM e SDS são realizadas através de mensagens à semelhança do ICS.  

O SDS, numa fase posterior deste documento, é apresentado como um sistema 
semelhante já existente na área de negócio do ICS. Não seria capaz de fornecer de 
fornecer uma solução ao problema que o ICS prevê resolver, mas foi uma das fontes de 
inspiração para a sugestão da solução alternativa para o ICS.    

2.1.1 Descrição das Aplicações 
 

SDS 
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Conjunto de aplicações designadas de Sistema de Declarações Sumárias que integram e 
validam o modelo de negócio das Alfândegas Portuguesas permitindo acompanhar e 
controlar a entrada e saída e navios e mercadorias do território nacional.  

Cadastro 
 

Repositório com informações de todos os contribuintes nacionais existentes bem como 
de alguns estrangeiros.  

SSA 
 

Sistema de Selecção Automática de controlos a atribuir aos navios ou às mercadorias 
transportadas baseando-se na informação declarada e submetida nos vários subsistemas, 
sendo um deles o SDS.  

CCM 
 

Consola de Controlo e Monitorização que permite acompanhar a visualizar as 
mensagens trocadas entre o SDS e outros sistemas externos.  

PCOM 
 

Designação para Plataforma Comum que se refere à integração por via de mensagens do 
sistema informático das Autoridades Portuárias e o das Alfândegas (SDS). Desta forma, 
o agente ou operador económico submete a informação por via electrónica apenas no 
sistema dos Portos sendo essa informação trocada com o SDS de forma automática.  

ICS 
 

Designação para Import Control System que se refere a ao conjunto de aplicações 
distribuídas de controlo de mercadorias que entram no território comunitário europeu. 
Consiste em interligar os sistemas nacionais alfandegários de cada um dos estados 
membros entre si para que os agentes, representantes e operadores económicos possam, 
ao entrarem no território comunitário, submeter as informações sobre todas as 
transacções de mercadorias que irão efectuar nos vários países comunitários por onde 
vão passar.  

 

2.1.2 Breve Descrição de Mensagens 

SDS 

• IFCSUM: Submissão do manifesto. 
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• CUSRES: Resposta à submissão do manifesto.  

• M1: Aviso de chegada. 

• M2: Declaração geral de carga. 

• M3: Lista de Bond Stores. 

• M4: Alteração do estado da contramarca.  

• M5: Mudança de agente. 

• M6: Manobras (mudança de cais). 

• M7: Lista de tripulantes. 

• M8: Aviso de partida. 

• M9: Pedido de licença para receber carga.  

• M10: Resposta à contramarca. (ex: Receber carga, declaração geral carga, 
autorização descarga, alvará de saída e mudança de cais) 

• M11: Finalização da contramarca. 

ICS 
 

• IE302 – Pedido da Declaração Sumária 

• IE303 – Envio da Declaração Sumária 

• IE304 – Aceitação da Correcção à Declaração Sumária de Entrada 

• IE305 – Rejeição da Correcção à Declaração Sumária de Entrada 

• IE313 – Correcção à Declaração Sumária de Entrada 

• IE315 – Declaração Sumária de Entrada 

• IE316 – Rejeição da Declaração Sumária de Entrada 

• IE319 – Transmissão para as EAD Subsequentes 

• IE323 – Pedido de Desvio 

• IE324 – Rejeição do Pedido de Desvio 

• IE325 – Aceitação do Pedido de Desvio 

• IE328 – Aceitação da Declaração Sumária de Entrada 

• IE351 – Notificação de Medidas/Controlos 
 

2.2 Tecnologias 
 

O projecto será desenvolvido nas instalações da DGITA no Porto. A plataforma que 
será utilizada será a mesma que se encontra em uso actualmente no SDS: 

A arquitectura assente em Java J2EE 1.4, com base de dados relacional para alojamento 
de dados; 

• A base de dados utilizada é Oracle 9i; 

• O Application Server é o Weblogic815 da BEA; 

• A framework utilizada será struts; 
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• A troca de mensagens será feita por webservices; 

• As mensagens serão em formato xml. 
 

2.2.1 Oracle 9i 
 

A base de dados Oracle 9i é a base de dados relacional mais popular, completa e 
robusta, tendo sido lançada esta versão pela Oracle Corporation em 2001. Para além 
dos habituais comandos SQL e transacções, implementa também: consistência de dados 
de leitura, comandos SQL distribuídos, linguagem PL/SQL, bloqueio de tabelas e 
registos, cópias de segurança, integridade referencial, stored procedures, triggers, 
desenvolvimento orientado a objectos através da incorporação de uma máquina virtual 
Java, tratamento de documentos XML, entre outras funcionalidades. [2] 

Á semelhança que foi usado no SDS será também utilizado a aplicação cliente para 
administração, tratamento e configuração da referida base de dados, a aplicação SQL 
 avigator da Quest. 

2.2.2 Web Services 
 

Um Web Service é uma classe que pode ser acedida via protocolo http.  
O acesso é sempre feito via http, mas internamente aquilo que é transferido é string 
XML empacotada num protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). O SOAP é 
um padrão aberto criado pela Microsoft, Ariba e IBM para padronizar a transferência de 
dados em diversas aplicações. [7] 

2.2.3 Bea WebLogic 
 

Bea Weblogic, recentemente adquirida pela Oracle, é um servidor tanto aplicacional 
como web HTTP que integra a plataforma J2EE, mas permite inclusivamente a 
interoperabilidade com a plataforma .NET. [6] 

2.2.4 Apache Struts 
 

Struts é uma framework de desenvolvimento da camada controladora, numa estrutura 
seguindo o padrão Model 2 (uma variante do MCV oficializada pela SUN), de 
aplicações Web (principalmente) construído em Java para ser utilizado em um container 

web em um servidor J2EE. Assim sendo, esta plataforma permite que o desenho e 
implementação de grandes aplicações web sejam realizados por diferentes grupos de 
intervenientes. O que significa que designers, programadores e outros podem trabalhar 
na sua parte do projecto sem interferirem uns com os outros. 
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2.2.5 Java 
 

Java é uma plataforma de desenvolvimento criada pela Sun Microsystems no início da 
década de 1990 (designada até então por "Oak"), que engloba uma linguagem de 
programação de alto nível orientada a objectos. [3] 

Desde a sua introdução em Maio de 1995, esta plataforma tem vindo a adaptar-se cada 
vez mais rapidamente à indústria do qualquer outra tecnologia na história da 
informática. [3] As suas principais vantagens são: 

• Fácil aprendizagem: apesar da plataforma Java ser bastante poderosa e completa, 
é fácil de aprender, especialmente para programadores C ou C++.[5] 

• Menos código: um programa em C++ pode ocupar até quatro vezes mais linhas 
de código. [5] 

• Melhor código: o Java encoraja as boas práticas na elaboração de código e 
através da gestão automática de memória (através do Garbage Collector) 
evitando memory leaks. [5] 

Código mais rápido: a linguagem Java é mais simples que C++, podendo o tempo total 
de desenvolvimento ser cerca de metade. [5] 

2.3 Arquitectura do ICS 

Para melhor compreender em que consiste o ICS devemos primeiro abordar um pouco a 
sua arquitectura, a sua interligação com as estâncias aduaneiras electrónicas e dos 
respectivos canais de comunicação. Sem querer entrar em detalhes desnecessários, 
apresenta-se na figura 5 a arquitectura geral do ICS, que ilustra a organização das 
estâncias electrónicas explicitando todos os canais de comunicação entre os sistemas de 
controlo de importações, exportações e sistemas de suporte. stress  
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Figura 6 – Organização das estâncias aduaneiras electrónicas [6] 

 

Apesar de complexa, desta figura apenas é importante para a análise pretendida retirar 
alguns conceitos chave, enumerados a seguir:  

• A existência de um domínio nacional ( ational Domain) onde se situam os 
sistemas de controlo de trânsito (NTA), de exportações (NECA) e de 
importações (NICA). 

• A existência de um domínio externo (External Domain) onde os operadores 
económicos se encontram. 

• A existência dos serviços centrais (Central Services) onde se encontram os 
serviços de suporte ao negócio. 

• A existência de um domínio comum (Common Domain), que consiste numa rede 
segura e fechada denominada CCN (Common Communications  etwork).  
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• A existência de um domínio denominado Speed Domain, onde se encontram 
países não europeus de carácter especial devido a cooperação internacional. Este 
domínio não é muito relevante no âmbito deste trabalho.  

É importante ter uma ideia clara, ainda que elementar, destes cinco conceitos para 
melhor compreender tanto a topologia do projecto como o problema que irá ser descrito 
numa fase posterior neste documento. Os parágrafos seguintes incluem uma descrição 
mais detalhada dos domínios mais relevantes.  

Cational Domain 

 ational Domain é o domínio onde se encontram fisicamente as aplicações de 
importação (NICA), exportação (NECA) e de trânsito (NTA). O sistema NECA e NTA 
são aqui referidos apenas para fins ilustrativos. A implementação e administração destes 
sistemas são deixadas à responsabilidade de cada estado membro. No entanto, a 
implementação não é completamente livre, visto que a especificação funcional, as 
regras de negócio e a especificação do conteúdo das mensagens são estabelecidas pela 
comunidade europeia, em resultado de várias reuniões efectuadas em Bruxelas. 

Contudo, nem tudo é especificado pela união europeia, pois nem todos os países têm a 
mesma legislação perante o controlo das mercadorias. Um exemplo deste facto é a 
análise de risco que se realiza em todas as mercadorias no sistema NICA. Nesta análise 
existe a análise de risco comum a todos os países, que é partilhada após ter sido 
efectuada a todas as mercadorias e a análise de risco nacional que é efectuada apenas 
para mercadoria específica a descarregar naquele país, que se rege por regras diferentes 
de países para país. 

External Domain 

Este domínio descreve a área onde se situam os principais utilizadores do sistema. Após 
uma entidade transportadora dar entrada na comunidade europeia ela terá de declarar o 
seu itinerário e a mercadoria que transporta. Os operadores económicos usam a Internet 
para entrarem em contacto com o NICA e transferirem a informação necessária. 

Common Domain 

Neste domínio está compreendido uma a rede segura que as várias aplicações usam para 
comunicarem entre si. O acesso ao CCN é realizado através de Gateways usando 
principalmente o protocolo CSI (Common Systems Interface). Por linhas gerais, o 
protocolo CSI é composto por uma camada de protocolos de comunicação com TCP. A 
comunicação entre Gateways CCN é realizada através de um sistema de mensagens 
assíncronas. 
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2.3.1 Canais de Comunicação  
 

Tendo especificado os vários domínios agora é necessário falar das relações que eles 
têm. Começaremos pelo domínio externo, onde se situam os operadores externos. Estes 
operadores externos são os utilizadores alvos pelo simples facto que representam as 
entidades transportadoras. Como já foi afirmado anteriormente o objectivo desta 
aplicação é que as entidades transportadoras declarem toda a informação sobre a rota 
que irão tomar, a carga que transportam e sobre todas a descargas que pretendem fazer.  

A declaração desta informação terá que ser efectuada no NICA ( ational Import 

Control Aplication) via Internet. Os operadores económicos estabelecem então uma 
comunicação com o Estado Membro e submetem toda a informação necessária via uma 
mensagem XML.  

A informação recebida será analisada e associada a um nível de risco que será 
distribuída às NICA dos Estados Membros mencionados na rota declarada. Esta 
informação é transferida por uma rede segura de comunicação denominada por 
Common Communications  etwork usando o XML standard para a formatação das 
mensagens. É necessário ser a primeira estância de entrada a receber a informação e a 
estabelecer um nível de risco para toda a mercadoria para desta forma ser possível 
controlar a entrada desta antes que ela entre em território comunitário. Isto já não será 
possível realizar, se cada estância aduaneira apenas analisasse a informação que lhe é 
respectiva à medida que a entidade transportadora vai notificando a sua chegada a cada 
estado membro.  

Já a comunicação com os serviços centrais é realizada no mesmo canal, mas usando um 
standard mais compacto do que o XML devido a este serviço ser centralizado. Mesmo 
sendo apenas um sistema de suporte, é importante considerar que todos os Estados 
Membros terão que entrar em comunicação com estes serviços, causando assim um 
extremo stress nos canais de comunicação. O standard escolhido para esta comunicação 
foi EDIFACT, um standard mais antigo do que XML e menos flexível, mas com a 
vantagem de ser até oito vezes mais compacto [8].  

Resumindo, temos dois meios de comunicação: a internet onde é usado XML e de onde 
os operadores declararam a informação e a rede segura CCN, onde pode ser usado 
EDIFACT ou XML para comunicações entre os estados membros e serviços centrais. 

Formatos 
 

Como já foi referido anteriormente, o ICS prevê a integração de vários sistemas de 
controlo de importações nacionais de forma a ampliar e a automatizar serviços já 
existentes. Esta integração será realizada a um nível de dados, visto que serão trocadas 
mensagens em formato XML e EDIFACT para sincronização desses mesmos sistemas. 
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Neste sentido é necessário fazer uma pequena descrição de cada um dos formatos EDI 
(Electronic Data Interchange) que irão ser usados em toda arquitectura do sistema, para 
melhor compreender o potencial problema que aflige os canais de informação.  

EDIFACT 
 

UN/EDIFACT (United  ations/Electronic Data Interchange For Administration, 

Commerce, and Transport) é um formato EDI desenvolvido pelas nações unidas para 
facilitar o comércio electrónico. É um standard pouco flexível e não muito conhecido. A 
sua aplicação incide-se principalmente na área da indústria devido ao elevado nível de 
compactação da informação, tornando assim as transferências de informação mais 
eficientes. Actualmente, é cada vez menos usado, parcialmente devido ao avanço das 
tecnologias de informação que têm vindo a permitir débitos de transferência cada vez 
maiores, o que reduz em muito o impacto deste benefício. No entanto, um aspecto a 
favor deste formato é a existência de muitos sistemas legados que estão dependentes 
deste formato.  

Uma das razões da criação de uma alternativa a este formato foi exactamente a sua falta 
de flexibilidade. Este standard apoia-se na ideia da existência de vários tipos de 
mensagens com conteúdo e tipo informação já pré estipulado. Este aspecto é uma 
vantagem, porém trás uma pesada consequência que passa pela existência de centenas 
de tipos de mensagens, cada uma com um objectivo próprio, o que trás uma 
complexidade adicional. 

Um exemplo de mensagem em EDIFACT é uma IFCSUM que é usada no SDS e será 
igualmente utilizada no ICS. Esta mensagem é usada essencialmente para fins 
administrativos, comerciais e em transporte devido à presença de campos obrigatórios 
para mercadorias, expedidor, consignatários, destino, transportador e outros.   

Actualmente cada vez se dá mais valor à flexibilidade e à mutabilidade dos sistemas de 
informação, para acompanharem modelos de negócio que têm cada vez mais a 
necessidade de serem ágeis. Tanto a complexidade característica do EDIFACT como a 
sua fraca flexibilidade trazem barreiras à sua implementação num sistema de 
informação e à criação de ferramentas de suporte. Neste momento, EDIFACT é um 
formato muito pouco conhecido e com um número menor de ferramentas em relação ao 
XML. A sua inflexibilidade acaba por acarretar problemas de compatibilidade na 
implementação dos sistemas de informação[7]. 

XML 
 

XML (eXtensible Markup Language) é um formato conhecido pela sua legibilidade e 
grande flexibilidade no armazenamento de informação. É um formato que tem vindo a 
ter cada vez mais receptividade e tem tipo uma aplicação cada vez mais abrangente. 
EDIFACT aposta na standardização e em tipo de conteúdo preestabelecido, enquanto 
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XML é muito caracterizado pela sua elevada flexibilidade e como tal, uma mensagem 
no formato XML não tem qualquer restrição ao tipo de conteúdo que possa vir a ter. Isto 
implica que seja necessária a especificação do conteúdo das mensagens entre os vários 
emissores/receptores de informação para facilitar a leitura automatizada da informação. 

Uma outra característica importante do XML é a sua grande legibilidade por seres 
humanos. Esta característica não influencia de nenhuma forma a performance da sua 
interpretação por computadores, mas trás uma grande vantagem na implementação dos 
sistemas que terão de interpretar essas mensagens. É muito mais fácil para um ser 
humano diagnosticar uma possível má formatação ou existência de valores inválidos, 
segundo uma especificação pré-acordada, numa mensagem legível, do que numa 
mensagem que não o é.  

Estas características user friendly do formato XML têm vindo a ter um forte impacto, 
tanto a nível de criação de ferramentas que o suportam, como a nível da sua aplicação 
nos sistemas informáticos.  

No entanto, uma grande desvantagem do XML é o tamanho das mensagens em 
comparação com a quantidade de informação real nelas contidas. É uma desvantagem 
considerável ao ponto que muitos sistemas terem de escolher entre performance 
(EDIFACT) e flexibilidade (XML). Isto porque uma mensagem em XML pode ser até 
dez vez maior que uma mensagem em EDIFACT com a mesma informação [7]. 

2.4 Estado da Arte 
 

Neste capítulo pretende-se descrever soluções ou sistemas já existentes que respondam 
a problemas (ou sub-problemas) semelhantes ao que se quer tratar com o ICS. O 
objectivo da pesquisa de exemplos de soluções na área tem como objectivo criar bases 
para realizar uma análise crítica ao sistema aqui estudado e ainda encontrar inspiração 
para propor uma solução alternativa.  

2.4.1 O problema  
 

Durante a descrição do sistema ICS existe uma particularidade que sobressai, que é o 
uso de mensagens como factor de integração de várias aplicações a nível comunitário. A 
solução descrita anteriormente é bastante vulgar e funcional para um sistema de 
dimensão não demasiado elevada. Contudo, o sistema ICS prevê controlar todas as 
importações marítimas até ao próximo ano e numa fase posterior também as 
importações terrestres e aéreas, o que irá gerar uma enorme quantidade de mensagens a 
transferir. Tendo em consideração que cada mensagem pode ir até 2 Megabytes já se 
começa a antever um potencial problema de escalabilidade do sistema. Este problema 
reflecte-se na porção de tráfego de informação na rede CCN visto que, no pior dos 
casos, cada DSE submetida terá que ser reenviada para todas as estâncias subsequentes. 
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A figura 6 ilustra este problema, apresentando os valores estimados para o tráfego de 
mensagens geridas pelo ICS no ano de 2009. É importante referir que o conceito 
português para Declaração Sumária de Entrada (DSE) corresponde ao conceito em 
inglês ENS. A DSE é o conjunto de informação que um navio é obrigado a declarar à 
primeira estância aduaneira de entrada, ao entrar dentro do território aduaneiro 
comunitário.  

Import 
operations 
2007 (MoR)

Import 
ranking

ENSs 2009 
(half of 
year) ENSs 2010

ENS 
ranking

AT 3.552.415 8 42.629 89.521 18
BE 2.869.733 9 241.058 506.221 9
BG 808.095 15 77.577 162.912 13
CY 199.454 26 11.967 25.131 24
CZ 1.534.366 12 9.206 19.333 26
DE 36.429.685 2 3.497.250 7.344.224 2
DK 1.970.545 10 118.233 248.289 10
EE 275.039 24 26.404 55.448 22
ES 7.143.191 4 428.591 900.042 5
FI 804.496 16 43.443 91.230 17
FR 4.535.920 7 353.802 742.984 7
GR 697.884 18 41.873 87.933 19
HU 1.179.466 13 113.229 237.780 11
IE 778.470 17 46.708 98.087 16
IT 5.346.862 6 384.974 808.446 6
LT 412.902 21 49.548 104.051 15
LU 233.767 25 8.416 17.673 27
LV 275.675 23 33.081 69.470 21
MT 79.852 27 9.582 20.123 25
NL 51.616.624 1 6.193.995 13.007.389 1
PL 1.901.721 11 273.848 575.080 8
PT 516.136 19 18.581 39.020 23
RO 1.076.595 14 103.353 217.042 12
SE 5.717.012 5 686.041 1.440.687 4
SI 498.722 20 59.847 125.678 14
SK 381.690 22 36.642 76.949 20
UK 28.319.219 3 1.699.153 3.568.222 3

In total: 12.174.192 25.565.804
more than 1 000 000 ENSs
more than 100 000 ENS but less than 1 mil
less 100 000 ENSs

Estimates for 2009 and 2010

 

Figura 7 – Estimativa do tráfego gerido pelo ICS em 2009 [6] 

 

Por leitura dos valores apresentados na tabela da figura 6, estima-se que Portugal seja 
capaz de sozinho processar por volta de 39 mil Declarações Sumárias em 2010. Para 
cada declaração sumária é necessário enviar informação às estâncias subsequentes, 
prevendo emendas e desvios. Trinta e nove mil DSEs só em Portugal equivalem a cerca 
de 100 declarações diárias, valor que é suportável pela rede. Já na Holanda (NL segundo 
Anexo B) se processa cerca de 13 mil milhares de DSEs anuais, que equivale a 
sensivelmente 36 mil DSEs diárias, que por sua vez, equivale a 1500 DSEs por hora. 
Isto é, 1500 DSEs por hora, tendo cada DSE até 2 MegaBytes de tamanho, equivale, no 
pior dos casos, a 3 gigabytes de informação a transferir numa hora, que é considerado 
um tamanho de informação notável. Na totalidade, espera-se que os estados membros 
processem por volta de 2900 DSEs diariamente, não contando com as mensagens de 
transferência de informação às estâncias subsequentes, ou com as emendas de DSE e de 
desvios. 
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A informação presente na tabela anterior apenas prevê a actividade do ICS. Falta ainda 
considerar os sistemas de exportação (ECS) e de trânsito (NTA), que também utilizam o 
mesmo canal de comunicação. Não se pretende com esta análise demonstrar a 
incapacidade do sistema em realizar as acções para o qual está especificado num futuro 
próximo, mas alertar para o facto de ser possível surgir um problema de escabilidade no 
crescimento provável de importações e exportações e no potencial aumento da 
dependência neste sistema informático. 

No entanto, é tentador pensar que pelo facto da tecnologia estar a avançar a uma 
velocidade exorbitante, isto não irá constituir problema. Possivelmente não irá constituir 
um problema, mas o avanço da tecnologia também pode significar pesados 
investimentos em infra-estruturas e redes de comunicação. Tendo em consideração 
todas as consequências, torna-se relevante reflectir sobre este assunto por mais 
pequenos que sejam os riscos.   

Flexibilidade vs Standardização 
 

Se o problema é a quantidade de tráfego, então a primeira especificação a considerar é o 
formato utilizado para a troca de mensagens. A flexibilidade é um factor importante 
nesta área de negócio, mas o desempenho também. E estes dois factores terão de ser 
ponderados na escolha do formato das mensagens a trocadas. Se por um lado, o formato 
EDIFACT é um formato mais rígido e inflexível que o XML, por outro é em média 
cinco a oito vezes mais compacto [8]. 

O uso do formato EDIFACT resolve o problema do excesso de tráfego, mas não permite 
a escabilidade do sistema no caso de ser necessário adicionar novas funcionalidades. É 
importante referir que o problema não é apenas a quantidade de tráfego, mas também o 
possível aumento da dependência no sistema de informação na criação de novas 
funcionalidades e da mutabilidade dos seus requisitos. Usando XML, a implementação 
e as alterações à especificação das mensagens realizam-se mais facilmente, com 
EDIFACT é necessário conhecer bem o tipo de mensagem, nem sempre sendo possível 
adicionar qualquer tipo de informação a uma determinada mensagem.  

2.4.2 Soluções existentes 
 

Tendo em consideração o objectivo do ICS descrito anteriormente, é difícil encontrar 
uma solução que responda ao mesmo problema. Não que não existam soluções 
idênticas, mas a existência deste tipo de soluções à medida raramente são do 
conhecimento público. 

No entanto tive a oportunidade de trabalhar num sistema dentro da mesma área de 
negócio durante o período desta tese, o Sistema de Delarações Sumárias (SDS) já 
enunciado no capítulo 1.1. Não é um sistema que consiga responder ao problema que o 
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ICS prevê resolver, mas foi uma fonte de inspiração para a formulação de uma solução 
alternativa.  

O SDS não é capaz de responder ao mesmo problema do ICS porque trabalha a um 
nível de detalhe muito maior e com alguns conceitos muito diferentes. No entanto 
existem características da sua arquitectura que podem ser adaptadas ao ICS. 

Para ilustrar esta afirmação, apresenta-se na figura 5 a arquitectura do módulo 
MessageIntegrator do SDS. 

 

Figura 8 – Arquitectura do MessageIntegrator do sistema SDS 

Ao observar a arquitectura do módulo MessageIntegrator do SDS, constata-se que não 
existe um contacto directo com os utilizadores finais. Como podemos ver na figura 4 a 
PCOM funciona como elo de comunicação entre agentes e o SDS, recebendo a 
informação por meio de mensagens e reenviando essas mesmas mensagens para o SDS. 

O facto de a PCOM ser uma aplicação intermédia para todas as entidades portuárias, fez 
surgir a ideia de dividir o NICA em duas aplicações sendo uma puramente de suporte. 
Esta aplicação de suporte ficaria então encarregue de enviar e receber mensagens 
através da rede CCN. 

Análise crítica 

 

Durante todo o percurso académico que antecedeu esta tese foi-nos ensinado a 
importância de ter sempre presente a capacidade de analisar criticamente uma solução 
ou projecto, fomentando assim a nossa evolução pessoal e a possibilidade de encontrar 
novas soluções mais aperfeiçoadas. Neste sentido, é incluída nesta secção uma reflexão 
sobre este projecto na sugestão de alternativas à solução que é proposta pela 
implementação do ICS.   

Como já foi referido anteriormente, o sistema de informação incluído neste projecto 
possui uma dimensão extremamente elevada pois abrange um nível comunitário e a área 
de negócio inerente é de uma complexidade enorme. Por estas razões, a análise de um 
sistema deste porte é uma tarefa complexa, tarefa essa que actualmente ainda não se 
encontra implementada, o que torna mais difícil a previsão de fraquezas e pontos de 
falha. No entanto, analisar criticamente um sistema depois de ele já estar implementado 
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pode não ser viável, porque quase sempre o avultado investimento necessário para 
alterar as especificações supera os potenciais benefícios. 

Tendo em conta estes factores, releva-se fundamental analisar o sistema de forma a 
prever problemas que de facto são problemas reais e a sugerir alternativas que sejam 
exequíveis dentro dos prazos e verbas destinadas. Um outro factor muito importante a 
referir é o facto de ser a comunidade europeia a realizar a especificação do sistema de 
informação, o que pode levar a pensar que não existe espaço para melhorar o sistema. 
Tal não é verdade, e o primeiro passo da análise crítica a efectuar à solução ICS 
proposta será desmistificar este pensamento. 

A comunidade europeia assume o carácter de uma “organização” muito eficiente, mas 
os prazos curtos que são impostos para a implementação do ICS, limita o poder de 
sugestão de alterações de cada país envolvido. Para cada alteração sugerida por um 
estado membro é necessária a validação da comissão, a realização de um estudo acerca 
do possível impacto no restante sistema, a recolha da opinião de todos os estados 
membros e o seu direito de argumentar e apresentar dúvidas e actualizações à 
documentação. Por este motivo, podemos concluir que se a comissão estivesse aberta a 
qualquer alteração, todo o processo de especificação de requisitos seria muito 
prejudicado. Considera-se que existe espaço para melhorias no ICS e a análise crítica 
aqui efectuada concentra-se em torno deste aspecto.  

2.4.3 Solução alternativa 
 

Tendo enumerado e discutidas as vantagens e desvantagens de cada um dos formatos 
EDIFACT e XML e do potencial problema da arquitectura do ICS, sugere-se agora uma 
solução alternativa à solução proposta. Esta alternativa passa por uma aplicação mais 
vasta do formato EDIFACT na integração do sistema de informação e na redução de 
mensagens a transmitir.   

Como foi explicado anteriormente, o uso do EDIFACT dificulta a implementação 
devido ao reduzido número de ferramentas existentes e ao reduzido número de pessoas 
familiarizadas com este formato. Por consequência, o envio de mensagens neste formato 
deve ser transparente para as equipas responsáveis pela implementação de cada NICA. 
Sugere-se que cada NICA seja responsável por recolher a informação dos operadores 
económicos, analisá-la e enviar a informação necessária para as estâncias subsequentes 
numa base de dados dentro do domínio nacional. É então necessária a implementação de 
uma outra aplicação, agora denominada STM (Serviço de Transferência de Mensagens), 
também dentro do domínio nacional, responsável por aceder à informação na base de 
dados, formar as mensagens EDIFACT e enviá-las para os estados membros 
respectivos. 
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A implementação desta nova aplicação não é da responsabilidade de cada estado 
membro, mas sim desenvolvida por uma única entidade e replicada para cada estado 
membro. Esta implementação única evita investimentos distribuídos em vários 
desenvolvimentos cuja funcionalidade é idêntica, permitindo reduzir os recursos totais 
gastos, de forma a compensar a maior complexidade inerente ao uso de EDIFACT. A 
implementação e manutenção de cada NICA continua a ser da responsabilidade de cada 
estado membro. No entanto, é seleccionado um estado membro com a responsabilidade 
adicional de desenvolver e de assegurar a manutenção da aplicação de envio de 
mensagens.  

Existem formas diferentes de integrar as duas aplicações (NICA e STM), criando assim 
uma aplicação distribuída, existindo vantagens e desvantagens na implementação de 
cada uma delas. Estas diferentes possibilidades passam por: uso de uma base de dados 
aproveitando assim parte da arquitectura já existente; uso de Web Services conhecidos 
pela sua facilidade de implementação; uso de RMI ou .net Remoting; ou transformar a 
nova “aplicação” numa biblioteca para convergir de novo as duas aplicações numa só.  

As secções seguintes descrevem resumidamente estas diferentes formas de integração 
das aplicações NICA e STM, discutindo as vantagens e desvantagens de cada uma 
delas.    
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2.4.3.1 Uso deWeb Services  
 

Uma das formas possíveis de integrar as aplicações NICA e STM é usando Web 

Services. Web Services são uma tecnologia cada vez mais difundida, devido à sua 
relativa facilidade de implementação. A grande vantagem desta tecnologia é ser 
independente da plataforma e da linguagem de programação utilizada. No contexto em 
que se insere este projecto, esta característica é particularmente relevante, devido ao 
facto de cada estado membro continuar a possuir a liberdade de realizar a 
implementação da sua aplicação NICA em qualquer plataforma e linguagem.  

No entanto, a vantagem que os Web Services apresentam em termos de portabilidade, é 
menos visível em termos de eficiência. Os Web Services introduzem um acréscimo 
considerável no volume de informação trocada devido a usar o formato XML na 
transferência da informação.  

A figura 7 apresenta a arquitectura da solução enunciada usando Web Services. 

 

Figura 9 – Arquitectura da solução usando Web Services 

 

Como se ilustra na figura 7, as duas aplicações comunicam directamente a informação 
necessária, mas apenas o NICA é que tem acesso à base de dados. Caso o STM esteja 
indisponível por qualquer razão, o NICA fica sem conectividade à rede CCN, mas 
continua a receber as declarações sumárias dos operadores económicos e a integrá-las 
na base de dados.  

Assim, o NICA recebe a declaração sumária de entrega dos operadores, valida-a, 
processa-a, atribui um nível de risco a cada mercadoria e invoca um serviço remoto da 
STM. Ao invocar o serviço remoto do STM, passa o conteúdo da respectiva mensagem 
para que esta seja enviada. Quando o STM recebe uma mensagem destinada ao NICA 
nacional, este invoca também um serviço remoto do NICA de forma a transferir-lhe a 
informação recebida. Este processo é ilustrado na figura 8. 
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Figura 10 – Arquitectura das aplicações da solução usando Web Services 

 

O STM representa um end-point em que todas as comunicações referentes ao NICA, 
NECA e NTA passariam por esta aplicação. 

Concluindo, considera-se que os Web Services são uma boa opção porque permitem a 
distribuição da carga do domínio comum por cada estado membro. No entanto, 
analisando o quadro de tráfego apresentado na figura 6, verifica-se que o tráfego para 
2009 não se encontra uniformemente distribuído, aliás, cerca de metade do tráfego 
pertence à Holanda. Por este motivo, do lado da Holanda iria com certeza verificar-se 
um elevado volume de tráfego com esta solução.   

2.4.3.2 Uso de Base de Dados 
 

Outra alternativa considerada para a integração das aplicações NICA e STM é o uso de 
uma base de dados como meio de comunicação entre as duas aplicações. Neste caso, 
ambas as aplicações acedem directamente à base de dados, o que dispensa o uso de 
XML para transferência da informação (o que se verificava na solução anterior). Uma 
outra vantagem é ser possível reaproveitar parte da arquitectura já existente. Na solução 
inicialmente proposta, o NICA já introduz a informação numa base de dados, o que 
torna esta solução alternativa numa adaptação desse modelo. 

A figura 9 apresenta a arquitectura da solução enunciada usando base de dados. 
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Figura 11 – Arquitectura da solução usando base de dados 

 

Por linhas gerais, seria implementada uma tabela de tarefas a realizar na base, que 
indicaria o tipo de mensagem a enviar, para quem e com referência da informação a 
enviar. A implementação desta tabela seria de responsabilidade de cada estado membro, 
no entanto teria de ser especificada pela comissão europeia. O STM seria também 
responsável por receber mensagens e introduzir a informação na base de dados. Sendo 
assim, o STM seria também um end-point em que todas as comunicações passariam por 
esta aplicação.  

Um aspecto negativo desta arquitectura seria a necessidade de implementar um modelo 
de dados robusto e de mecanismos que garantissem a consistência de dados. Como a 
base de dados por si só já seria necessária sem o uso desta solução, o investimento 
adicional não é muito elevado. Em relação à solução anterior, este modelo perdia 
portabilidade porque obrigava a que o modelo da base de dados tivesse que ser também 
especificado pela comunidade europeia. Continuaria a ser possível implementar o NICA 
sobre qualquer linguagem e programação e sobre qualquer plataforma. 

Uma grande vantagem desta solução é acesso directo do STM à base de dados, o que 
tem muito interesse. Esta é a única solução em que se o NICA ficasse indisponível por 
qualquer razão, as mensagens continuam a ser recepcionadas do lado do domínio 
comum para mais tarde serem processadas. Desta forma, se o NICA estiver em 
manutenção, ou fora de serviço, o STM recepciona as mensagens evitando assim 
sobrecarregar o domínio comum com reenvio e pedidos de reenvio de informação. Mais 
uma vez, no caso da Holanda, devido ao seu enorme tráfego, este poderá causar um 
enorme stress na base de dados, o que significa uma maior manutenção desta base de 
dados. No entanto, com este elevado nível de abstracção é possível implementar uma 
topologia mais descentralizada na base de dados.   

Desta forma, é possível distribuir a carga entre o domínio comum e cada estado membro 
de forma a dar mais espaço de manobra para futuras evoluções do sistema de 
informação.  
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2.4.3.3 Criação de uma biblioteca   
 

Esta solução é caracterizada pela inclusão de serviços de transferência de mensagens no 
NICA que são disponibilizados numa biblioteca. A manutenção evolutiva desses 
serviços continua a ser possível por uma simples substituição da biblioteca. A grande 
vantagem desta opção é a redução de transferências de informação dentro do domínio 
nacional, tornando assim o sistema mais semelhante àquele que foi especificado 
originalmente. No entanto, existe uma grande desvantagem na portabilidade do sistema, 
devido ao facto da biblioteca implicar o uso de uma linguagem de programação 
específica.  

A figura 10 apresenta a arquitectura da solução enunciada recorrendo à criação de uma 
biblioteca. 

 

Figura 12 – Arquitectura da solução recorrendo à criação de uma biblioteca 

 

Como se verifica na figura em cima, esta solução é bastante aproximada à solução 
especificada pelo cliente, apenas se distinguindo pela estratégia de implementação, visto 
que a biblioteca é desenvolvida por uma entidade externa. 

Uma característica importante desta solução é a sua reduzida abstracção, que impede 
que os sistemas NECA e TNA usufruam destes serviços, a menos que incluam também 
esta biblioteca. Isto traria restrições sobre estes sistemas. Tanto o NECA como o NTA 
já se encontram implementados e em produção, facto que torna esta opção inviável. 
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2.4.3.4 Uso de RMI ou Remoting .net 

 
Outra solução possível seria recorrer à programação distribuída para manter as duas 
aplicações NICA e STM separadas, de forma a manter um elevado nível de 
transparência. O Java RMI ou .net Remoting permitem a invocação de métodos e de 
objectos que residem noutro computador ligado por rede. Estes métodos apresentam 
vantagens na transparência na programação distribuída, pois a invocação de um objecto 
remoto é semelhante à invocação de um método local.  

A figura 711 apresenta a arquitectura da solução enunciada usando RMI ou .net 

Remoting. 

 

 

Figura 13 – Arquitectura da solução recorrendo a RMI ou .net Remoting 

 

Nesta solução as aplicações mantêm um contacto directo, tal como acontece na 
alternativa que usa Web Services. 

Uma vantagem desta solução face às restantes é a oferta de serviços de suporte como 
activação e persistência que permite numa gestão dos recursos mais avançada. No 
entanto, esta solução partilha o defeito da solução anterior (criação de uma biblioteca), 
que é a falta de liberdade na escolha de uma linguagem de programação. Se o STM 
implementar Java RMI, o NICA terá que ser desenvolvido em Java e se o STM usar .net 

Remoting o NICA terá que ser desenvolvido em .NET. 

Uma solução que pretende abranger não só o sistema NICA, mas também os sistemas 
NECA e NTA, os quais já estão implementados em alguns países, terá que ser flexível e 
essencialmente portável. Neste contexto, esta solução torna-se inviável.   
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2.4.3.5 Vantagens e Desvantagens 
 

Após a descrição de várias alternativas à solução proposta ICS, e da enumeração das 
suas características mais importantes, agora é necessário confrontá-las de forma a 
escolher a melhor solução. As alternativas relativas à criação de uma biblioteca e ao uso 
de RMI ou .net Remoting  não são aqui consideradas, devido a ter já sido provada a sua 
inviabilidade neste contexto. 

A escolha será efectuada entre a alternativa de uso de Web Services e uso dae base de 
dados, visto que ambas são boas alternativas. A tabela seguinte (tabela X) resume as 
vantagens e desvantagens de ambas as soluções. 

Uso de Web Services Uso de Base de Dados 

Elevada transparência e necessidade de 
uma manutenção reduzida. 

Requer um desenvolvimento mais 
complexo e tem custos de manutenção 
mais elevados. 

Independente da forma de como é 
guardada a informação na base de dados.  

Requer uma maior especificação do 
modelo de dados por parte da 
comunidade europeia. 

Mais independente do resto do modelo de 
dados, visto que não trabalha 
directamente com este. 

Envolve a criação de um STM mais 
complexo e parametrizável. 

O STM é incapaz de realizar qualquer 
acção isoladamente, caso o NICA esteja 
fora de serviço. 

Maior abstracção no modelo da aplicação 
o que permite mais robustez. 

Introduz um overhead considerável na 
informação que transfere.  

Comunicação directa com a base de 
dados. 

Menor versatilidade, sendo necessário 
estabelecer um protocolo de comunicação 
de continência. 

A base de dados é responsável pela 
gestão de “tarefas” ou mensagens a 
transferir.   

A lógica está toda do lado do NICA.  Necessidade da aplicação STM possuir 
alguma lógica.  

Reenvio de informação necessária em 
situações de anomalia.  

Evita situações de reenvio de informação 
face à solução inicial.  
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As vantagens e desvantagens destas duas soluções alternativas encontram-se bastante 
distribuídas por ambas. Os parágrafos seguintes discutem em maior detalhe os pontos 
enumerados na tabela anterior. 

Vantagens da solução que usa Web Services 

Os Web Services caracterizam-se pela sua elevada transparência na invocação de 
serviços remotos e por exigirem uma manutenção muito reduzida. Em contrapartida a 
solução de uso de base de dados requer que ambas as aplicações NICA e STM 
trabalhem directamente com a base de dados o que acarreta custos de manutenção mais 
elevados. 

Uma outra característica que favorece a solução de uso de Web Services é a 
independência que este modelo tem relativamente ao resto da aplicação e ao respectivo 
modelo de dados. Este factor é muito importante visto que existem estados membros 
que já possuem sistemas NECA e TNA, estado cada estado membro, até agora, a 
desenvolver o seu modelo de dados independentemente dos restantes estados membros. 
Qualquer alternativa irá incluir alterações às aplicações já existentes, mas é muito 
importante tentar reduzir o número de alterações e sobretudo evitar alterações 
complexas. Uma alteração a um modelo de dados pode requerer um enorme 
investimento e devido a isso tornar inviável tal alteração. 

Por último, uma outra vantagem dos Web Services é poderem ser invocados 
directamente, não necessitando assim o STM de conter qualquer lógica, para além da 
necessária para validar o formato das mensagens recebidas. Já no caso da alternativa de 
uso de base de dados, para além da validação do formato da mensagem, também é 
necessário validar os dados em si antes que estes sejam introduzidos na base de dados. 

Vantagens do Modelo de Base de Dados 

A maior vantagem deste modelo é o seu nível de abstracção ao ponto que cada 
aplicação (NICA e STM) funciona independentemente da outra. Isto é uma 
característica interessante porque reduz a perda de informação quando um dos sistemas 
se encontra indisponível. Ambos acedem à base de dados e comunicam através de 
tarefas. Se uma das aplicações estiver fora de serviço, a outra aplicação continua 
funcional e a introduzir informação na base de dados. Mal a aplicação fora de serviço 
esteja online outra vez, esta tem a informação disponível na base de dados pronta a ser 
processada.  

Um outro benefício desta solução é a não necessidade de estabelecer um protocolo de 
comunicação muito complexo. No caso do uso de Web Services, o protocolo de 
comunicação é relativamente complexo, sendo necessário discernir entre variadas 
situações passíveis de ocorrer. Por exemplo, no caso em que uma invocação a um Web 

Service resulta num timeout é necessário decidir que acção tomar. 

Do lado do STM é necessário decidir por tentar reinvocar o serviço ou se rejeitar a 
mensagem. Do lado do NICA já é um pouco mais complexo, porque é necessário 
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guardar o estado a informação recebida. Caso a invocação a um serviço do STM resulte 
num timeout, o que deverá acontecer? Deverá ser guardada a informação na base de 
dados que a mensagem não foi enviada? E se forem requisitadas operações sobre essa 
informação, como deverá proceder a aplicação? Tentar reenviar a informação e caso 
tenta sucesso deverá realizar a operação sobre a informação cujo estado é “informação 
enviada às estâncias aduaneiras subsequentes”, ou deverá realizar a operação sobre a 
informação antes da tentativa de reenvio? E se a informação tiver sido reenviada e a 
estância aduaneira subsequente demorar a responder?  

Apesar de não ser muito complexo especificar um protocolo, o modelo de base de dados 
inspira mais robustez neste campo. 

Nesta solução de uso de base de dados, o reenvio de informação através da rede CCN é 
evitado caso o NICA se encontre indisponível.  

Por último, é de salientar ainda a vantagem de que nesta solução a informação é 
transferida com um menor overhead que na solução usando Web Services, onde é 
imperativo o uso de XML. 

2.4.4 Conclusão  
 

Tomando em consideração a arquitectura de todo o ICS, sobressai o domínio comum 
que é responsável por todas as comunicações. Esta centralização pode constituir um 
problema se não forem tomadas as medidas necessárias. Actualmente, este domínio é 
usado pelas aplicações NICA, NECA e NTA e tudo indica que possua uma capacidade 
suficiente para suportar as comunicações destes sistemas de informação. 

Mas é difícil prever o futuro, em que pode ser necessário que estes sistemas venham a 
conter mais funcionalidades, sendo consequentemente aumentado o volume de tráfego 
ou que venham a ser implementados sistemas semelhantes para o exército ou polícia ou 
qualquer outra área. 

Neste contexto, foi sugerida uma alternativa à arquitectura utilizada de forma a melhor 
distribuir a carga do domínio central por todos os estados membros. A alternativa 
sugerida acarreta uma maior complexidade devido à alteração do formato de 
transferência de informação. Tendo em consideração este facto, foram também 
sugeridas formas de conter este investimento adicional. 

É difícil chegar à conclusão de qual a melhor tecnologia a usar na solução alternativa, 
tendo sido consideradas duas opções (uso de Web Services e uso de base de dados) 
igualmente viáveis, dependendo da situação. Isto é, existem certas variáveis da natureza 
deste projecto que podem favorecer uma das opções em detrimento da outra.  

Um factor a considerar é a decisão de quem suporta os custos da nova aplicação STM. 
Foi sugerido que estes custos fossem suportados pela comunidade europeia, 
significando assim que esta aplicação STM é igual para todos os estados membros. 
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No entanto existe a possibilidade de os estados membros suportarem individualmente os 
custos desta nova aplicação, criando assim vários STM iguais em funcionalidade, mas 
mais adaptados aos standards usados, por cada estado membro no modelo de dados. 
Neste caso, a alternativa do uso de base de dados ganha maior interesse face à 
alternativa usando Web Services.  

Caso se verifique que de facto é importante existir apenas uma implementação do STM 
e que esta deverá ser replicada por todos os estados membros, então a alternativa dos 
Web Services seria muito mais favorável devido à sua elevada portabilidade. 
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3 Arquitectura 

3.1 Import Control System 
 

Import Control System ou ICS, como já foi referido anteriormente é um sistema 
composto por várias aplicações distribuídas nos vários países da União Europeia que 
visa a simplificação e o automatismo do controlo das importações para dentro do 
território comunitário. A figura em baixo descreve todas as relações entre os domínios 
mais importantes.  

 

Figura 14 – Arquitectura do ICS 

 

O objectivo do ICS é de atribuir um nível de risco comum entre os vários estados 
membros a toda a mercadoria a ser importada para a comunidade. Posteriormente, cada 
NICA pode ou não realizar uma análise de risco nacional de forma a controlar a entrada 
no respectivo estado membro, mas o objectivo principal do ICS é controlar a entrada de 
mercadoria de maior risco em território comunitário. 

O ICS é composto essencialmente por três procedimentos sendo cada um usado em 
diferentes estados do processo de declaração da informação de transporte. Esses estados 
são a declaração da informação por parte do operador económico, o reenvio dessa 
informação para outros estados membros e a requisição de alterações à rota.  

3.2 Entrega da DSE na primeira estância aduaneira de entrada 
 

Este é o procedimento inicial para a submissão de informação no sistema. Uma entidade 
transportadora entrada dentro de território comunitário e ela terá que submeter toda a 
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informação sobre a sua mercadoria e o seu itinerário na primeira estância de entrada. 
Para que isto aconteça a entidade transportadora pode depender de uma entidade 
externa. Essa entidade que representa a entidade transportadora denomina-se por 
operador económico e geralmente possui um número de identificação TIN conhecido 
dentro da comunidade europeia.  

Para que o operador económico declare a informação necessária ele tem que submeter 
uma mensagem chamada Declaração Sumária de Entrada (DSE) num formato XML no 
NICA via internet (BCC10). A DSE é uma mensagem com uma estrutura já pré 
acordada, com o objecto de informar sobre todas as estâncias aduaneiras a visitar e 
sobre todos os movimentos de mercadoria que serão efectuados. O operador económico 
terá que submeter a DSE na primeira estância aduaneira que pretende visitar, esta 
estância aduaneira denomina-se por primeira estância aduaneira de entrada.  

Esta estância aduaneira deverá realizar uma série de validações para verificar a validade 
da DSE. Uma dessas validações é verificar se o operador económico é um agente 
autorizado (BCC52), ou se a entidade transportadora tem um numero EORI válido 
(BBC44). Poderão encontrar-se réplicas destas bases de dados dentro do domínio 
nacional. 

Após a validação da DSE, a primeira estância de entrada terá que efectuar uma análise 
de risco comum para todas as mercadorias nela declaradas, mesmo para as que não 
estão destinadas para a primeira estância aduaneira. Sobre os resultados da análise de 
risco serão estabelecidas medidas preventivas e/ou de controlo para as mercadorias 
transportadas. 

O objectivo da primeira estância aduaneira de entrada no TAC realizar a análise de risco 
sobre toda a carga é porque ela também é responsável por enviar essa informação para 
as estâncias aduaneiras subsequentes, onde as mercadorias também serão descarregadas. 
E desta forma todas as estâncias aduaneiras subsequentes estarão sobre aviso das 
medidas que terão de tomar e da mercadoria destinada a elas.   

3.3 Transferência da DSE para a estância aduaneira Subsequente 
 

Após a conclusão do processo anterior a DSE completa, ou somente a parte relevante, é 
enviada para as estâncias aduaneiras subsequentes com o objectivo de as informar 
acerca das intenções de movimentação de mercadoria que a entidade transportadora. 

Desta forma é possível controlar a carga em todos os pontos de paragem da entidade 
transportadora. É importante realçar o facto que tem que ser a primeira estância 
aduaneira de entrada a informar as estâncias aduaneira subsequentes ou criam-se 
brechas no controlo da mercadoria. 

A entidade transportadora ao notificar uma estância subsequente da sua chegada, ela irá 
fornecer um número de identificação da mercadoria que pretende descarregar à estância 
subsequente. Este número de identificação (MRN), por sua vez, é gerado na primeira 
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estância aduaneira de entrada e divulgado tanto à estância aduaneira subsequente como 
à entidade transportadora. Se por alguma razão a estância aduaneira subsequente não 
possuir localmente a informação da mercadoria referenciada por um determinado MRN, 
ela deverá pedir de imediato essa informação à respectiva primeira estância aduaneira 
de entrada. 

Esta informação ajudará as autoridades competentes de cada estância aduaneira a 
efectuar o controlo da mercadoria, especialmente se essa mercadoria tiver um risco 
associado detectado na primeira estância de entrada. 

3.4 Entrega de pedido de desvio na primeira estância de entrada 
 

Este processo é usado quando a entidade transportadora tem a necessidade de efectuar 
uma rota diferente da declarada. Esta necessidade será então reportada na primeira 
estância aduaneira de entrada declarada anteriormente, contendo uma referência às 
estâncias aduaneiras pertencentes ao desvio e com informação da respectiva mercadoria 
que será desviada. 

No entanto, apenas é necessário referir que a este ponto, apenas é necessário declarar 
um desvio quando a primeira estância aduaneira de primeira entrada é alterada. Não 
sendo necessário declarar alterações às estâncias subsequentes, porque estas estão 
capacitadas de pedir a informação necessária à primeira estância aduaneira de entrada 
caso não a possuam. 

É realizada a validação do pedido de desvio e caso o pedido de desvio seja válido este 
fica registado na primeira estância aduaneira de entrada declarada anteriormente. Por 
sua vez, numa situação em que o desvio não é autorizado, a entidade transportadora será 
avisada e será notificada de que se pretende verificar a sua mercadoria. No caso do 
pedido ser aceite, após o registo da validação, é de seguida necessário notificar a 
primeira estância aduaneira de entrada actual da ocorrência do desvio, juntamente com a 
informação relevante da DSE e com a análise de risco respectiva, caso se tenha 
verificado a ocorrência do mesmo. 

3.5 Pedido de envio da informação 
 

Por fim existe um último processo a implementar dentro do âmbito da primeira fase do 
ICS. Este processo prevê a chegada da entidade transportadora a uma estância aduaneira 
de primeira entrada ou subsequente e essa estância não possuir a informação necessária 
daquela entidade.  

A entidade fornece na sua notificação de chegada, envia informação da primeira 
estância previamente declarada, a qual recebeu a DSE. A estância aduaneira actual, que 
recebeu a notificação, terá então que requisitar a informação necessária à primeira 
estância aduaneira de entrada. 
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3.6 Fluxo de processos  
 

É necessário agora estabelecer correlações entre os processos descritos anteriormente 
para perceber melhor como é que eles se interligam. A figura em baixo descreve a 
sequência entre todos os processos abrangidos pela primeira fase do ICS. 

 

 

Figura 15 – Sequência de processos do ICS 

 

 
É importante referir que o diagrama em cima se encontra simplificado para aumentar a 
sua legibilidade. Existe, contudo uma perda de precisão com essa simplificação, por que 
existe três entidades importantes neste processo que estão simbolizadas por uma. Existe 
a entidade transportadora, o seu representante e a entidade que apresenta a DSE, 
podendo esta última ser uma das duas primeiras entidades ou uma entidade externa 
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diferente. Neste contexto, foi optado por descrever estas três entidades por operador 
económico, não sendo importante para já distinguir estas entidades. 

O diagrama em cima encontra-se dividido em quatro processos diferentes, todos com 
início no operador económico. 

O primeiro descreve a submissão da DSE, por parte da entidade operadora, e o reenvio 
desta para uma estância aduaneira de subsequente entrada. O segundo já descreve um 
pedido de desvio e a notificação da primeira estância aduaneira de entrada actual do 
desvio. 

Por fim, os dois últimos processos descrevem a situação em que as respectivas estâncias 
aduaneiras de chegada não possuem informação sobre a entidade transportadora. No 
terceiro processo é efectuado um desvio e é previsto o caso em que a primeira estância 
aduaneira de entrada actual não possui a(s) DSE da entidade transportadora. Após a 
recepção da informação necessária, a primeira estância aduaneira de entrada não irá 
reenviar essa informação às estâncias aduaneiras subsequentes, mesmo que estas 
tenham sofrido alguma alteração. Caso uma estância aduaneira subsequente não possua 
também informação sobre uma dada entidade transportadora, ela irá requisitar essa 
informação à respectiva primeira estância aduaneira de entrada. 
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4 Análise dos Processos 

4.1 Processos abrangidos  
 

1 
Processo de Entrega da Declaração Sumária de Entrada na 
Primeira Estância Aduaneira de Entrada das mercadorias no TAC 

CO1B 

 

 Descrição: Este processo representa a submissão de uma DSE na primeira EAD 
de entrada das mercadorias no TAC. Esta submissão implica uma 
confirmação da sua entrega, através da atribuição de um MRN, à 
entidade que apresenta a DSE e à entidade transportadora e uma 
posterior análise de risco. Esta análise de risco está dividida em duas 
partes: análise que terá que ser efectuada para as mercadorias a serem 
descarregadas no respectivo país e análise para ser enviada às EAD 
subsequentes. Por fim, este processo também abrange a comunicação 
e validação de alterações à DSE. 

  

 

2 
Processo de Entrega da Declaração Sumária de Entrada na 
Estância Aduaneira Subsequente 

CO1C 

 

 Descrição: Este processo destina-se às situações em que existe mercadoria para 
descarregar nas EAD subsequentes. Cabe às EAD subsequentes 
validarem e registarem toda a informação recebida da primeira EAD 
de entrada das mercadorias no TAC e, opcionalmente, realizar uma 
análise nacional de risco da mercadoria a descarregar. 

  

 

3 
 Processos de Desvio Internacional na Primeira Estância 
Aduaneira de Entrada das mercadorias no TAC 

CO1D 

 

 Descrição: Este processo descreve a submissão de um pedido de desvio 
internacional. Abrange também a validação, o registo do pedido de 
desvio e a respectiva notificação à entidade transportadora sobre a 
resposta ao pedido. Caso o desvio seja autorizado, as estâncias 
aduaneiras envolvidas, serão também informadas da alteração. 
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4 
 Processo de Apresentação das mercadorias na Primeira Estância 
Aduaneira de Entrada 

CO3A 

 

 Descrição: Este processo é efectuado sempre as mercadorias têm que ser 
descarregadas numa EAD que actua como a primeira EAD de entrada 
– actual - das mercadorias no TAC. 

O Transportador da entrada deve apresentar uma notificação de 
chegada sobre todas as mercadorias que serão descarregadas naquela 
EAD. 

A notificação de chegada conterá as referências das respectivas DSE 
(identificação do meio de transporte ou MRN/MRN nº do item). 

Se a DSE, relativa a uma referência mencionada na “notificação de 
chegada” não existe na 1ª EAD de entrada – actual – das mercadorias 
no TAC, os dados relevantes da DSE, bem como os resultados da 
análise de risco efectuada, deverão ser solicitados à 1ª EAD de entrada 
– declarada – das mercadorias no TAC. 

Trata-se de matéria nacional a 1ª EAD de entrada das mercadorias no 
TAC poder efectuar análise de risco, de carácter nacional, após a 
recepção da DSE (antes da chegada das mercadorias) ou após a 
recepção da “notificação de chegada”. 

  

 
 

5 
 Processo de Apresentação das mercadorias na Estância 
Aduaneira Subsequente 

 CO3B  

 

 Descrição: Este processo é efectuado quando existem mercadorias, declaradas 
numa DSE, que serão descarregadas numa EAD subsequente. 

As principais hipóteses para a apresentação na EAD subsequente são: 

- O transportador da entrada deve apresentar uma notificação de 
chegada para todas as mercadorias que serão descarregadas nesta EAD.  

- A notificação de chegada deverá conter: 

• A referência (identificação do meio de transporte ou MRN/MRN nº 
do item) da DSE sempre que esta tenha sido indicada 
antecipadamente.  

• Todos os dados da declaração sumária para todas as mercadorias 
que não necessitem de uma DSE (e.g. para todas as mercadorias 
carregadas num porto comunitário, de acordo com o artigo 184f.  

- Se o “MRN” / “MRN item number” ou a identificação única do meio 
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de transporte é apresentada mas não está disponível na EAD 
subsequente – actual – esta deverá solicitar os dados relevantes da DSE, 
bem como, os resultados da análise de risco efectuada pela 1ª EAD de 
entrada das mercadorias no TAC. 

- A EAD subsequente não tem competência para efectuar análise de 
risco no âmbito da protecção e segurança.  

- A EAD subsequente pode efectuar análise de risco nacional após a 
recepção da DSE (antes da chegada das mercadorias), ou após a 
recepção da notificação de chegada para todas as mercadorias a 
descarregar.    

   

  

 

4.2 Caso de usos 
 

Os casos de uso, apresentados nesta secção da tese, têm como objectivo descrever, de 
forma sucinta e clara, o funcionamento da aplicação, bem como a interacção entre os 
utilizadores do ICS e a implementação dos requisitos definidos. Os requisitos são a 
especificação das acções ou condições que o sistema deverá satisfazer. O presente 
documento descreve os requisitos segundo o seu tipo. 

 

4.2.1 Entrega da DSE na primeira estância aduaneira de entrada das 
mercadorias no TAC (CO1B) 
 

O presente caso de uso tem como objectivo representar a entrega, por parte do Operador 
ou por uma entidade detentora de uma DSE, de uma declaração sumária na primeira 
estância aduaneira de entrada das mercadorias no TAC. 

 

4.2.1.1 Actores 
 

Actor Descrição 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

Entidade que submete a DSE na primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC. 

Entidade 
Transportadora 

Entidade responsável pelo transporte da mercadoria. Pode ser 
também a entidade que apresenta a DSE. 

Representante da 
Entidade 

Entidade representante da entidade transportadora que pode 
corrigir a DSE. Pode ser também a entidade que apresenta a 
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Transportadora DSE. 

 EAD Subsequente 
 EAD subsequente à primeira EAD de entrada das mercadorias 
no TAC onde serão descarregadas. 

Sistema de Análise de 
Risco 

Sistema de suporte que recebe a informação das mercadorias 
que serão descarregadas e que efectua a análise de risco. O 
sistema em causa é o SSA  

 
  

4.2.1.2 Diagrama 
 

 

Figura 16 - Diagrama de Casos de Usos para a DSE na Primeira EAD de Entrada 
das mercadorias no TAC 

4.2.1.3 Visão geral 

Este processo é usado quando uma DSE é submetida directamente na primeira EAD de 
entrada das mercadorias no TAC. 
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A aplicação validará a DSE e efectuará a análise de risco comum para todas as 
mercadorias nela declaradas. A primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC é 
também responsável por enviar a informação para as EAD subsequentes, onde as 
mercadorias serão descarregadas, com a respectiva análise de risco. 

4.2.1.4 Descrição dos casos de uso 

4.2.1.4.1 Receber uma Declaração Sumária de Entrada (DSE) 
 

Descrição: A recepção de uma DSE, através de uma mensagem IE315, na primeira 
EAD de entrada das mercadorias no TAC constitui-se no evento responsável por 
desencadear todo este processo. 

Sequência de Funcionamento: Este caso de uso constitui-se no primeiro passo, a tomar 
pelos actores envolvidos, para reportar os movimentos de descarga de mercadoria 
dentro do TAC  

4.2.1.4.2 Validar e Registar a Declaração Sumária de Entrada 
 

Descrição: Este caso de uso permite que o conteúdo da DSE submetida seja validado de 
acordo com as especificações (Anexo B2), e deverá ser completamente automático. 

Sequência de Funcionamento: Após o envio electrónico da DSE, através de uma 
mensagem IE315, será necessário proceder-se à sua validação. Esta validação tem como 
objectivo fornecer todo o feedback possível sobre a validade da DSE à entidade 
responsável pela sua submissão e garantir o sucesso dos processos subsequentes. 

O número de identificação da entidade (TIN), que submeteu a DSE, deverá ser 
declarado na DSE para que a aplicação possa consultar e validar o tipo de autorização 
que a entidade possui na base de dados de operadores autorizados (AEO). 

Caso exista um representante da entidade transportadora com a possibilidade de solicitar 
desvios, então a entidade que apresenta a DSE deverá declarar o seu número EORI 
(TIN) na DSE. 

4.2.1.4.3 Enviar Resposta à Declaração Sumária de Entrada 
 

Descrição: Este caso de uso permite que a entidade responsável pela submissão da DSE 
e/ou a entidade transportadora sejam notificadas da resposta à DSE submetida. 

Sequência de Funcionamento: A entidade responsável pela submissão da DSE será 
notificada, através do envio de uma IE316, da rejeição da DSE bem como da respectiva 
causa. Se a DSE for válida, tanto a entidade responsável pela submissão da DSE, como 
a entidade transportadora, serão notificadas, através do envio de uma IE328, do 
respectivo MRN. 
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Cenário Principal: Após a validação da DSE, a entidade responsável pela submissão 
da DSE é notificada, através do envio de uma IE316, da rejeição da DSE. No caso de a 
DSE ser válida, a entidade responsável pela submissão da DSE é notificada, através do 
envio de uma IE328, do respectivo MRN.  

O MRN é comunicado também à entidade transportadora se as seguintes condições se 
verificarem: 

• A entidade transportadora encontra-se declarada na DSE e possui um EORI 
(TIN) válido. 

• A entidade transportadora é diferente da entidade que submeteu a DSE. 

• A entidade transportadora está ligada ao AIS do Estado Membro a que a 
respectiva primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC pertence. 

No âmbito do sistema ICS, o MRN (Movement Reference  umber) é atribuído pelo 
estado membro que, após a validação, aceita e regista a DSE. 

O MRN é composto por 18 dígitos de acordo com a seguinte estrutura: 

Campo Conteúdo Tipo de campo Exemplos 

1 
Os dois últimos dígitos do ano 

relativo à aceitação do 
movimento de importação 

Numérico - 2 07 

2 
Identificação do país donde o 

movimento foi originado 
Alfabético – 2 (ISO 
alpha 2 country code) 

IT 

3 
Identificador único para o 

movimento de importação, por 
ano e país 

Alfanumérico - 13 9876AB8890123 

4 Check digit Alfanumérico - 1 5 

 

 

Campo 3 – Este deve ser preenchido com um identificador relativo ao movimento de 
importação. A utilização deste campo é da exclusiva responsabilidade de cada estado 
membro. Contudo cada movimento de importação atribuído, durante um ano para cada 
país será único. As administrações nacionais que pretendam ter a identificação das suas 
EAD no MRN, deverão utilizar os 6 primeiros caracteres para indicar os seus códigos.  

Campo 4 – Este deve ser preenchido com um valor que corresponde ao check digit de 
todo o MRN. Este campo permitirá detectar um erro quando se utiliza o MRN como um 
todo. As especificações no âmbito do check digit serão disponibilizadas nas 
especificações técnicas. 

4.2.1.4.4 Realizar Análise de Risco 
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Descrição: Para todas as DSE é obrigatório realizar uma análise de risco para as 
descargas a efectuar. É importante referir que as mercadorias abrangidas pela análise de 
risco podem estar destinadas a EAD subsequentes dentro ou fora do TAC. 

Sequência de Funcionamento: Após validada e registada a DSE ou uma sua correcção, 
é enviada a informação relevante para o sistema de análise de risco que realizará a 
respectiva análise e atribuirá níveis de risco consoante as mercadorias declaradas. Estes 
níveis de risco fornecerão informação suficiente para notificar as entidades respectivas 
dos tipos de controlo e quais as medidas preventivas e/ou proibitivas a realizar. 

Cenário Principal: Após uma mensagem ser recebida, é de imediato validada e 
registada no sistema. Caso seja válida, dá-se início à análise de risco comum para todas 
as mercadorias especificadas. Os resultados desta análise serão integrados no sistema 
automático de importação com a respectiva informação da DSE. Os vários resultados da 
análise de risco são distinguidos pelo último carácter, de acordo com o seguinte: 

• ‘A’ – A estância aduaneira enviará uma notificação de não movimentação da 
mercadoria, através de uma mensagem IE351, para as entidades competentes. 

• ‘B’ – Nível de risco indicativo de que deverão ser tomadas acções imediatas na 
primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC. 

• ‘C’ – Risco a ser comunicado às EAD subsequentes.  

• ‘N’ – Resultado da análise de risco nacional (não previsto para a primeira fase 
do ICS) 

• ‘O’ – Nenhum risco identificado. 

Os resultados da análise de risco consistem em duas componentes:  

• Risco a comunicar às EAD subsequentes; 

• Risco a comunicar às autoridades competentes da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC. 

4.2.1.4.5 Integrar a informação proveniente da DSE e respectiva Análise de Risco 
 

Descrição: Este caso de uso permite a integração de toda a informação recebida com os 
respectivos resultados da análise de risco.  

Sequência de Funcionamento: Após a validação da DSE, ou de uma sua correcção, e 
da realização da análise de risco, a informação relevante será integrada no sistema para 
estar disponível para processos posteriores. 

4.2.1.4.6 Enviar DSE com a respectiva Análise de Risco Comum 
 

Descrição: Este processo tem por objectivo notificar as EAD subsequentes do risco 
associado às mercadorias que nelas vão ser descarregadas ou transitadas. 
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Sequência de Funcionamento: O sistema realiza a análise de risco, integra a 
informação relevante e enviará a informação necessária para cada EAD subsequente.  

Cenário Principal: Após todo este processo, desde a submissão da DSE até à análise de 
risco, deve ser enviada a DSE completa ou apenas partes relevantes da declaração para 
as subsequentes envolvidas, juntamente com os respectivos resultados da análise de 
risco. A informação destinada às EAD subsequentes não deverá ser eliminada da 
primeira EAD de entrada no TAC.   

4.2.1.4.7 Cotificar Medidas e Controlos a Efectuar 
 

Descrição: Este caso de uso prevê a notificação da entidade transportadora e da 
entidade responsável pela apresentação da DSE (caso sejam entidades diferentes) dos 
tipos de controlo e das medidas que serão efectuados. Caso tenha sido declarado um 
representante da entidade transportadora, este também deverá ser notificado.  

Sequência de Funcionamento: Após a disponibilização dos resultados da análise de 
risco a entidade transportadora, a entidade responsável pela apresentação da DSE e o 
representante da entidade transportadora (caso haja) serão informados dos tipos de 
controlo e das medidas a efectuar pelas autoridades competentes da primeira EAD de 
entrada das mercadorias no TAC. 

Cenário Principal: Após a disponibilização dos resultados da análise de risco é 
importante informar as respectivas entidades dos tipos de controlo e das medidas 
preventivas e/ou proibitivas que irão ser tomadas. 

A entidade que apresentou a DSE ou o representante da entidade transportadora (caso 
haja) serão notificados se: 

• Os resultados da análise de risco forem do nível ‘A’ (“não movimentação”). 

• Poderão também ser notificados de outras medidas e tipos de controlo, se forem 
operadores económicos autorizados do tipo ‘AEOS’ e /ou ‘AEOF’. 

A entidade transportadora será notificada das decisões de “não movimentação” (risco do 
tipo ‘A’) se foi: 

• Declarada na DSE, tiver uma identificação EORI com TIN válida e não for a 
entidade que apresentou a DSE. 

• A entidade que apresentou a DSE. 

Caso a entidade transportadora ou a entidade que apresentou a DSE ou o representante 
da entidade transportadora (caso haja) não possam ser notificados, através do envio da 
mensagem IE351, deverá ser usado um mecanismo de comunicação alternativo. 
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4.2.1.4.8 Receber Correcção da DSE 
 

Descrição: A recepção de uma correcção a uma DSE, através de uma mensagem IE313, 
na primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC pode ser enviada pela entidade 
responsável da DSE ou por um representante da entidade transportadora. 

Sequência de Funcionamento: Este caso de uso constitui-se no primeiro passo a tomar 
pelos actores envolvidos para corrigir uma DSE previamente submetida. 

4.2.1.4.9 Validar e Registar a Correcção da DSE 
 

Descrição: Este caso de uso permite que o conteúdo da correcção da DSE submetida 
seja validado de acordo com as especificações (Anexo B2) e que seja completamente 
automático. 

Sequência de Funcionamento: Após o envio electrónico da correcção da DSE, através 
de uma mensagem IE313, será necessário proceder-se à sua validação. Esta validação 
tem como objectivo fornecer todo o feedback, possível sobre a validade da correcção da 
DSE, à entidade responsável pela sua submissão e garantir o sucesso dos processos 
subsequentes. 

Cenário Principal: É realizada a validação da correcção da DSE. Quando for inválida a 
entidade responsável pela sua submissão será notificada com o motivo da sua rejeição. 
Neste caso, a DSE original não sofre qualquer alteração. Caso a correcção da DSE seja 
válida, esta fica registada na primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC.  

As correcções a uma DSE não serão aceites quando: 

• A entidade transportadora já foi notificada de que a primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC tenciona examinar as mercadorias. 

• A autoridade aduaneira estabelecer que a informação em questão é incorrecta. 

• A primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC já recebeu a 
correspondente notificação de chegada e já autorizou a descarga das 
mercadorias. 

4.2.2 Entrega da DSE na estância aduaneira subsequente (CO1C) 
 

O presente caso de uso tem como objectivo dar continuação ao processo anterior, em 
que terminou com o envio de uma mensagem IE319 para cada uma das EAD 
subsequentes envolvidas. Este processo descreve aquilo que acontece, do lado da EAD 
subsequente, quando é recebida a mensagem enviada pela primeira EAD de entrada. 
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4.2.2.1 Actores 
 

Actor Descrição 

Primeira EAD de 
Entrada 

EAD responsável pela recepção da declaração sumária de 
entrada. Esta EAD também é a estância onde é realizada a 
primeira atracagem da entidade transportadora quando entra no 
TAC. Neste contexto, esta é a entidade que enviará a 
informação necessária à EAD subsequente.  



Desenho e Implementação da Plataforma ICS 

Página 61 de 120 
 

4.2.2.2 Diagrama de casos de uso 
 

 

Figura 17 - Diagrama de Casos de Uso para a DSE na EAD Subsequente 

 

 

 

4.2.2.3 Visão geral 
 

Este processo é usado quando uma declaração sumária de entrada (DSE) é enviada da 
primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC para as EAD subsequentes. A DSE é 
enviada para as estâncias aduaneiras subsequentes com o objectivo de as informar das 
intenções de movimentação da mercadoria, que a entidade transportadora possui dentro 
das fronteiras de cada estado membro. 
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4.2.2.4 Descrição dos casos de uso 

4.2.2.4.1 Receber informação de uma DSE 
 

Descrição: A recepção de uma DSE de entrada completa ou parcial juntamente com os 
resultados da análise de risco comum, através de uma mensagem IE319, numa EAD 
subsequente constitui-se no evento responsável por desencadear todo este processo de 
informação das EAD subsequentes da passagem da entidade transportadora. 

Sequência de Funcionamento: Este caso de uso constitui-se no primeiro e único passo, 
a tomar pelo actor envolvido, para informar os estados membros da rota da entidade 
transportadora da sua passagem e suas intenções. 

4.2.2.4.2 Validar e Registar a informação recebida 
 

Descrição: Este caso de uso permite que o conteúdo da mensagem recebida seja 
validado de acordo com as especificações (Anexo B2). Este caso deverá ser 
completamente automático. 

Sequência de Funcionamento: Após o envio electrónico de uma DSE (completa ou 
parcial), através de uma mensagem IE319, será necessário proceder-se à sua validação. 
Esta validação tem o objectivo de garantir que os processos posteriores, dependentes 
desta informação, sejam realizados com sucesso e de uma forma coerente.  

Cenário Principal: É realizada a validação da DSE e registada a informação relativa à 
sua recepção. O sistema SAI da EAD subsequente integra toda a informação relevante 
para futuras consultas. 

4.2.2.4.3 Integrar a informação recebida 
 

Descrição: Este caso de uso permite a integração de toda a informação recebida com os 
respectivos resultados da análise de risco.  

Sequência de Funcionamento: Após a validação da DSE de entrada, completa ou 
parcial, e da respectiva análise de risco a informação relevante será integrada no 
sistema. Caso os resultados da análise de risco indiquem que foram tomadas medidas 
proibitivas na primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC, o SAI deverá alertar 
as entidades competentes da EAD. 

Actores: Sem acção directa de nenhum actor.  

Cenário Principal: Após a validação da declaração sumária de entrada, completa ou 
parcial, e da realização da análise de risco, a informação relevante é integrada no 
sistema para estar disponível para processos posteriores. 
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4.2.3 Entrega de pedido de desvio na primeira EAD de entrada das mercadorias 
no TAC (C01D) 

 

Este caso de uso prevê a realização de desvios, por parte da entidade transportadora, em 
relação à rota inicialmente declarada na DSE. Um pedido de desvio ocorre quando é 
necessário alterar a sua rota de maneira a que as novas EAD a visitar não correspondam 
às EAD previamente declaradas na DSE. 

4.2.3.1 Actores 
 

Actor Descrição 

Entidade Transportadora 

Entidade responsável pelo transporte da mercadoria. Neste 
contexto é a entidade responsável pela submissão do pedido 
de desvio. 

Representante da Entidade 
Transportadora 

Entidade declarada pela entidade que apresenta a DSE no 
processo CO1B para assumir alguns dos papeis da entidade 
transportadora. Neste caso ela poderá submeter pedidos de 
desvios. 

Primeira EAD de Entrada 
das mercadorias no TAC – 
Actual 

EAD onde foi ou será realizada a primeira atracagem da 
entidade transportadora quando entra no TAC. 

Primeira EAD de Entrada 
das mercadorias no TAC 
(Declarada Anteriormente) 

EAD que recebeu originalmente a DSE por parte das 
respectivas entidades. Esta EAD pode ou não coincidir com 
a primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - 
actual. 
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4.2.3.2 Diagrama de casos de uso 
 

 

Figura 18 - Diagrama de Casos de Uso para o Pedido de Desvio na Primeira  EAD 
de Entrada das mercadorias  no TAC (Declarada Anteriormente) 

 

 

 

4.2.3.3 Visão geral 
 

Este processo é usado quando a entidade transportadora necessita de efectuar uma rota 
diferente da declarada. Esta necessidade será então reportada na primeira EAD de 
entrada das mercadorias no TAC – declarada anteriormente, via uma mensagem IE323, 
contendo uma referência sobre as EAD pertencentes ao desvio e com a respectiva 
informação da mercadoria que será desviada. 
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4.2.3.4 Descrição dos casos de uso 
 

4.2.3.4.1 Receber um pedido de desvio 
 

Descrição: A recepção de um pedido de desvio, através de uma mensagem IE323, na 
primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC – declarada anteriormente - 
constitui-se no evento responsável por desencadear todo este processo de informação no 
âmbito do desvio. 

Sequência de Funcionamento: Este caso de uso constitui-se no primeiro passo a tomar 
pelos actores para informar os estados membros envolvidos, sobre a nova rota da 
entidade transportadora da sua passagem e suas intenções. 

4.2.3.4.2 Validar e Registar o Pedido de Desvio 
 

Descrição: Este caso de uso permite que o pedido de desvio submetido seja validado, de 
acordo, com as respectivas especificações da mensagem, e se é permitido à entidade 
efectuar o desvio. A validação será completamente automática.  

Sequência de Funcionamento: Após a recepção do pedido de desvio, através de uma 
mensagem IE323, procede-se à sua validação. Esta validação tem como objectivo 
fornecer todo o feedback possível sobre a validade da informação recebida à entidade 
responsável pela sua submissão e garantir o sucesso dos processos subsequentes. 

A mensagem IE323 deve incluir: 

• A primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC – actual - e a primeira 
EAD de entrada das mercadorias no TAC – declarada anteriormente na DSE.  

• Todos os MRN de todas as DSE referentes à mercadoria a ser desviada. 

• No caso da via marítima ou aérea: 
o O modo de transporte. 
o A data esperada de chegada. 
o O número de identificação do transporte (Conveyance  umber para a via 

aérea ou o IMO para a via marítima). 

Cenário Principal: É realizada a validação do pedido de desvio. Caso seja inválida a 
entidade responsável pela sua submissão será notificada, através da mensagem IE324, 
com o motivo da sua rejeição. Caso seja válida, o pedido fica registado na Primeira 
EAD de Entrada das mercadorias no TAC – Declarada Anteriormente - e a entidade 
responsável pela sua submissão será notificada, com uma mensagem IE325. É de 
seguida gerada uma mensagem IE303 para notificar a Primeira EAD de Entrada das 
mercadorias no TAC – Actual - da ocorrência do desvio, juntamente com a informação 
dos dados relevantes da DSE e com a análise de risco respectiva, caso se tenha 
verificado a ocorrência da mesma. 
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Se existir um representante da entidade transportadora com a possibilidade de requisitar 
desvios, então a entidade que apresenta a DSE deverá declarar o seu número EORI 
(TIN) na DSE. 

4.2.3.4.3 Enviar Resposta ao Pedido de Desvio 
 

Descrição: Este caso de uso permite que a entidade transportadora ou o seu 
representante seja notificado com a resposta ao pedido de desvio a efectuar.  

Sequência de Funcionamento: A entidade transportadora ou o seu representante será 
notificada, através do envio de uma IE324, no caso do pedido de desvio ser rejeitado 
dando a respectiva razão de rejeição. Caso o pedido de desvio seja válido, a entidade 
responsável pela sua submissão receberá uma mensagem IE325. 

Cenário Principal: Após a validação do pedido de desvio a entidade transportadora ou 
o seu representante, é notificado, através do envio de uma IE324, no caso de rejeição. 
Caso o pedido seja válido, é notificado através do envio de uma IE325.  

4.2.3.4.4 Cotificar o Desvio 
 

Descrição: Este caso de uso permite que a Primeira EAD de Entrada das mercadorias 
no TAC – Actual - seja notificada do desvio a efectuar pela entidade transportadora. 

Sequência de Funcionamento: Após a validação e registo do pedido de desvio no SAI, 
a Primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC – Actual - será notificada do 
desvio a efectuar através da mensagem IE303. 

Cenário Principal: Após a validação do pedido de desvio a Primeira EAD de Entrada 
no TAC – Actual - é notificada, através do envio de uma IE303, de forma a lhe 
transmitir a informação necessária para que todos os procedimentos inerentes à chegada 
da entidade transportadora sejam acautelados.  

4.2.4 Apresentação das mercadorias na primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - actual (CO3A) 

 

O presente caso de uso prevê a apresentação da notificação de chegada, pela entidade 
transportadora, na primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC, diferente da 
declarada anteriormente. Este processo sucede ao processo CO1D e ocorre quando a 
primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - declarada anteriormente - não 
comunicou o desvio à primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - actual – e, 
como tal tem como objectivo solicitar os dados relevantes da DSE.  
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4.2.4.1 Actores 
 

Actor Descrição 

Primeira EAD de Entrada 
das mercadorias no TAC 
(Declarada Anteriormente) 

EAD que recebeu originalmente a DSE por parte das 
respectivas entidades. Neste caso, a primeira EAD - actual -
não coincide com a primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - declarada. 

Entidade Transportadora 

Entidade responsável pelo transporte das mercadorias. 
Neste contexto, é a entidade que desencadeará todo o 
processo de apresentação da notificação de chegada na 
EAD.  

4.2.4.2 Diagrama de casos de uso 
 

 

Figura 19 - Diagrama de Casos de Uso para Apresentação na Primeira EAD de 
Entrada das mercadorias no TAC - (Actual) 

 

4.2.4.3 Visão geral 
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Este processo é usado quando a entidade transportadora apresenta a notificação de 
chegada na primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - actual - e esta não 
possui nenhuma informação das respectivas DSE. A primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC – actual - terá então de comunicar com a primeira EAD de entrada 
das mercadorias no TAC - declarada anteriormente - para obter essa informação. 

 

4.2.4.4 Descrição dos casos de uso 
 

4.2.4.4.1 Receber a notificação de chegada 
 

Descrição: Este caso de uso apenas ocorre quando não é recebida nenhuma mensagem 
IE303, na realização de um desvio, antes da entrega da notificação de chegada, por parte 
da entidade transportadora. A primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - 
actual - deverá solicitar a informação necessária à primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - declarada anteriormente, via mensagem IE302. 

Sequência de Funcionamento: Esta situação ocorre quando uma entidade 
transportadora apresenta a notificação de chegada na primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - actual, via mensagem IE347, e esta não possui informação sobre 
a respectiva DSE. 

Cenário Principal: Após a entrega da notificação de chegada, por parte da entidade 
transportadora, a EAD deverá proceder de imediato à sua validação, podendo esta ser ou 
não rejeitada. É importante referir que a implementação da notificação de chegada, 
apresentada pela entidade transportadora, (via mensagem IE347) não está prevista para 
a primeira fase do ICS. De momento a mensagem IE347 tem um papel puramente 
ilustrativo. 

A notificação da chegada deve conter elementos que façam referência à(s) DSE 
declarada(s) anteriormente. Essas referências podem ser: 

• Todos os MRN da(s) DSE necessária(s). 

• Ou no caso da via marítima e via aérea: 
o A existência do IMO (identificação marítima) ou de Conveyance 

Reference  umber (identificação aérea). 
o Data prevista de chegada. 
o Meio de transporte. 

A notificação de chegada deve também conter informação sobre as mercadorias 
transportadas e caso a primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC -declarada 
anteriormente - esteja situada num país diferente da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - actual, então a notificação de chegada deve também conter 
informação do país da primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - declarada 
anteriormente. 
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4.2.4.4.2 Solicitar a(s) respectiva(s) DSE 
 

Descrição: Este caso de uso permite a solicitação da informação da DSE à primeira 
EAD de entrada das mercadorias no TAC - declarada anteriormente - após a entrega da 
notificação de chegada da Entidade Transportadora.  

Sequência de Funcionamento: Após a recepção da notificação de chegada, entregue 
pela Entidade Transportadora, e a verificação da inexistência da informação necessária 
no sistema, solicita-se a informação relativa à DSE à primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - declarada anteriormente. 

Cenário Principal: Após a entrega da notificação de chegada, pela entidade 
transportadora, a primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - actual - deverá ter 
a informação necessária (DSE/análise de risco) integrada no sistema para consulta. Caso 
esta situação não se verifique esta EAD terá que requisitar essa informação à primeira 
EAD de entrada das mercadorias no TAC - declarada anteriormente, via mensagem 
IE302. 

4.2.4.4.3 Receber informação da(s) DSE respectiva(s) 
 

Descrição: Este processo é usado quando a informação da(s) DSE ou os resultados da 
análise de risco tiverem de ser comunicados à primeira EAD  de entrada das 
mercadorias no TAC – actual - devido a esta EAD não possuir essa informação.   

Sequência de Funcionamento: Este caso de uso é a resposta directa à mensagem IE302 
por parte da EAD requisitante. A informação devolvida na IE303 será integrada no 
sistema e estará disponível para futuras consultas.  

Cenário Principal: Após a recepção da mensagem IE302 na primeira EAD de entrada 
das mercadorias no TAC - declarada anteriormente, esta terá de responder com a 
informação relevante da(s) DSE, via mensagem IE303. Esta informação é indispensável 
para os processos posteriores. 

Deve ser recebida toda a informação da(s) DSE para o(s)  respectivo(s) MRN(s) 
fornecido(s). Também deve ser recebida a informação sobre toda a mercadoria com 
risco comum considerado relevante. 

4.2.4.4.4 Validar e Registar a informação recebida 
 

Descrição: Neste caso de uso o sistema SAI da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - actual - processa a resposta (IE303) à mensagem que enviou 
(IE302). 

Sequência de Funcionamento: Após o envio electrónico da informação da(s) 
respectiva(s) DSE com a correspondente análise de risco, caso exista, via mensagem 
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IE303, será necessário proceder-se à sua validação. Esta validação tem por objectivo 
garantir que os processos posteriores, dependentes desta informação, sejam realizados 
com sucesso e de forma coerente. 

Cenário Principal: É realizada a validação da informação da(s) respectiva(s) DSE, 
juntamente com os resultados da análise de risco, caso existam, e registada a informação 
relativa à sua recepção. O SAI da primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC - 
actual - integra toda a informação relevante para futuras consultas. 

Caso tenham sido comunicados, o SAI deverá propor medidas de controlo para a 
mercadoria em questão. As entidades competentes desta EAD poderão ou não aceita-
las. 

4.2.4.4.5 Integrar a informação recebida 
 
Descrição: Este caso de uso permite a integração de toda a informação recebida com os 
respectivos resultados da análise de risco.  

Sequência de Funcionamento: Após a validação da informação da(s) respectiva(s) 
DSE e da correspondente análise de risco, a informação relevante deverá ser integrada 
no sistema. 

Cenário Principal: Após a validação da informação da DSE e da realização da análise 
de risco, a informação relevante é integrada no sistema para estar disponível para 
processos posteriores. 

 

4.2.5 Apresentação das mercadorias na estância aduaneira subsequente (CO3B) 
 

Este caso de uso corresponde à solicitação dos dados da(s) DSE pela EAD subsequente.. 
Este pedido ocorre quando a EAD subsequente recebe a notificação de chegada, 
enviado pela entidade transportadora, e verifica que não tem a respectiva informação 
necessária. Por este facto, é efectuado o pedido à primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC. 

 

4.2.5.1 Actores 
 

Actor Descrição 

Entidade Transportadora 

Entidade responsável pelo transporte da mercadoria. Neste 
contexto é a entidade responsável por enviar a notificação de 
chegada à EAD subsequente. 

Primeira EAD de Entrada EAD responsável pela recepção da DSE. Neste contexto, 
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das mercadorias no TAC esta é a EAD que irá enviar a informação necessária à EAD 
subsequente. 

 
 

4.2.5.2 Diagrama de casos de uso 
 

 

Figura 20 - Diagrama de Casos de Uso para a Apresentação das mercadorias na 
Estância Aduaneira Subsequente 

 
 
 

4.2.5.3 Visão geral 
Este processo é usado quando a EAD subsequente recebe a notificação de chegada, por 
parte da entidade transportadora, e verifica que não tem a informação da(s) DSE 
correspondente(s). Esta necessidade é então solicitada à primeira estância aduaneira de 
entrada das mercadorias no TAC, via mensagem IE302, contendo a(s) referência(s) 
da(s) DSE pretendida(s).  

 

4.2.5.4 Descrição dos casos de uso 
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4.2.5.4.1 Receber a notificação de chegada 
 

Descrição: Esta acção apenas ocorre quando nenhuma mensagem IE319 foi recebida, 
antes da entrega da notificação de chegada, por parte da entidade transportadora, tendo a 
EAD subsequente a necessidade de solicitar a informação à primeira EAD de entrada 
das mercadorias no TAC, via mensagem IE302.  

Sequência de Funcionamento: Esta situação ocorre quando uma entidade 
transportadora envia a notificação de chegada para a EAD subsequente, via mensagem 
IE344, e esta não possui informação sobre a(s) DSE respectiva(s). No entanto, cada 
EAD subsequente terá que solicitar a informação relevante da(s) DSE à primeira  EAD 
de entrada das mercadorias no TAC, quando a entidade transportadora entrar no seu 
território. 

Cenário Principal: Após a notificação de chegada, entregue pela  entidade 
transportadora, a EAD  subsequente deverá proceder de imediato à sua validação, 
podendo esta ser ou não rejeitada. É importante referir que a implementação da 
notificação de chegada, enviada pela entidade transportadora, (via mensagem IE344) 
não está prevista para a primeira fase do ICS. De momento a mensagem IE344 tem um 
papel puramente ilustrativo. 

A notificação de chegada (IE344) deve conter os seguintes elementos: 

• Referência à primeira EAD  de entrada das mercadorias no TAC.  

• Todos os MRN da(s) DSE necessária(s). 

• Ou no caso da via marítima e via aérea: 
o A existência do IMO (identificação marítima) ou de Conveyance Reference 

Number (identificação aérea). 
o Data prevista de chegada. 
o Meio de transporte. 

A notificação de chegada deve também conter informação sobre as mercadorias a 
descarregar e transportadas, que não tenham sido declaradas previamente (por exemplo: 
mercadorias carregadas dentro do território comunitário). 

4.2.5.4.2 Solicitar a(s) informações das respectiva(s) DSE 
 

Descrição: Este caso de uso permite a solicitação da informação da(s) respectiva(s) 
DSE à primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC após o envio da notificação  
de chegada, pela  entidade transportadora.  

Sequência de Funcionamento: Após a recepção da notificação de chegada, enviada 
pela entidade transportadora, solicita-se a informação da(s) respectiva(s) DSE à 
primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC, caso se verifique a inexistência da 
recepção da respectiva mensagem IE319 no processo C01C. 
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Cenário Principal: Após a notificação de chegada, enviada pela entidade 
transportadora, a EAD subsequente deverá ter a informação necessária (DSE/análise de 
risco) integrada no sistema para consulta. Caso esta situação não se verifique esta EAD 
terá que solicitar essa informação à primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC, 
via mensagem IE302. 

4.2.5.4.3 Receber a informação da(s) DSE respectiva(s) 
 

Descrição: Este processo é usado quando a informação da(s) respectiva(s) DSE ou os 
resultados da análise de risco efectuado tiverem de ser comunicados à EAD  
subsequente devido a esta não ter essa informação. 

Sequência de Funcionamento: Este caso de uso é a resposta directa à mensagem IE302 
enviada pela EAD subsequente. A informação devolvida na IE303 será integrada no 
sistema e estará disponível para futuras consultas.  

Cenário Principal: Após a recepção da mensagem IE302 na primeira  EAD de entrada 
das mercadorias no TAC, esta terá que responder com a informação relevante da(s) 
respectiva(s) DSE, via mensagem IE303. Esta informação é indispensável para os 
processos posteriores. 

4.2.5.4.4 Validar e Registar a informação recebida 
 

Descrição: Neste caso de uso o sistema SAI da EAD subsequente processa a resposta, 
via mensagem (IE303), em relação à mensagem  (IE302) enviada. 

Sequência de Funcionamento: Após o envio electrónico de informação da(s) 
respectiva(s) DSE com a correspondente análise de risco, caso exista, via mensagem 
IE303, será necessário proceder-se à sua validação. Esta validação tem por  objectivo  
garantir que os processos posteriores, dependentes desta informação, sejam realizados 
com sucesso e de  forma coerente.  

Cenário Principal: É realizada a validação da informação da(s) respectiva(s) DSE 
juntamente com os resultados da análise de risco, caso existam, e registada a informação 
relativa à sua recepção. O SAI da EAD subsequente integra toda a informação relevante 
para futuras consultas. 

4.2.5.4.5 Integrar a informação recebida 
 
Descrição: Este caso de uso permite a integração de toda a informação recebida com os 
respectivos resultados da análise de risco.  

Sequência de Funcionamento: Após a validação da informação da(s) respectiva(s) 
DSE e da correspondente análise de risco a informação relevante será integrada no 
sistema.  
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Cenário Principal: Após a validação da informação da(s) respectiva(s) DSE e da 
realização da análise de risco, a informação relevante é integrada no sistema para estar 
disponível para processos posteriores.  

 

4.2.6 Diagrama de estados 

 
Após uma descrição detalhada dos casos de uso, existe mais um aspecto importante de 
se referir que não se encontra descrito nos casos de uso. Esse aspecto é os diferentes 
estados que uma data importação pode ter e da importante que há em que cada 
mensagem chegue no estado correcto, senão é rejeitada. Em baixo estão descritos todos 
os estados possíveis da primeira estância aduaneira de entrada.   

 

Figura 21 – Diagrama de estados 

 

A figura em cima descreve todos os estados possíveis de uma importação e a mensagens 
que podem ser recebidos para cada um deles. Como podemos ver no diagrama em cima 
o estado da importação “inicio” mantêm-se inalterado se apenas receber DSE inválidas, 
mas é activado aos a recepção de uma DSE válida sendo o novo estado o “DSE 
registada”. Apesar de aparentemente ser trivial, o diagrama dá informação como a se a 
primeira estância aduaneira de entrada receber uma DSE inválida referente a uma 
importação com o estado “DSE registada”, essa DSE inválida é rejeitada, mas a ultima 
informação válida sobre a DSE continua em uso.  
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Outro caso importante, é que se for identificado um nível de risco ‘A’, ‘B’ ou ‘C’ e se 
por alguma razão não for possível enviar a mensagem IE319 às estâncias subsequentes 
o estado mantém-se em “DSE registada”. 
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4.3 Actividades 
 

O objectivo do diagrama de actividades é mostrar o fluxo de actividades em cada 
processo. O diagrama mostra como cada actividade depende uma da outra. Desta forma, 
dentro de cada região, encontram-se as suas actividades respectivas, que através de 
transições mostram as dependências entre elas. 

4.3.1 Entrega da DSE na primeira estância aduaneira de entrada das 
mercadorias no TAC (CO1B) 

 

Nesta secção está representado o diagrama de actividades referente ao processo. 
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Ilustração 22 - Diagrama de Actividades para a DSE na Primeira EAD de Entrada 
das mercadorias no TAC 

 

4.3.1.1 Descrição das actividades 
 

 

Actividade Descrição 

Apresentar uma DSE (IE315) A entidade que apresenta a DSE submete a 
declaração no sistema. 

Validar e Registar a DSE O sistema valida e regista a DSE recebida. 

Receber Notificação de DSE 
Inválida (IE316) 

Caso a DSE recebida seja inválida, a entidade que a 
submeteu é notificada da sua rejeição. 

Receber Notificação de DSE Caso a DSE recebida seja válida, a entidade que a 
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Válida (IE328) submeteu é notificada da sua aceitação através da 
atribuição de um MRN.  

Apresentar uma Correcção à 
DSE (IE313) 

A entidade que apresenta a DSE ou um 
representante da entidade transportadora submete 
uma correcção à DSE previamente submetida. 

Validar e Registar Correcção à 
DSE 

O sistema valida e regista a correcção à DSE 
recebida. 

Receber Notificação de 
Correcção Inválida (IE305) 

Caso a correcção recebida seja inválida, a entidade 
que a submeteu é notificada da sua rejeição. 

Receber Notificação de 
Correcção Válida (IE304) 

Caso a correcção recebida seja válida, a entidade 
que a submeteu é notificada da sua aceitação. 

Realizar Análise de Risco 
Comum 

O sistema é responsável por enviar toda a 
informação relevante para ser realizada a análise de 
risco comum e receber os respectivos resultados 
dessa análise. 

Receber Notificação de 
Medidas/Controlos 
Preventivos/Proibitivos a 
efectuar (IE351) 

Os resultados da análise risco comum são 
comunicados tanto à entidade que apresenta a DSE 
como à entidade transportadora (caso sejam 
diferentes). 

Enviar a DSE e Resultados da 
Análise de Risco para as EAD 
Subsequentes (IE319) 

O sistema é responsável por enviar a DSE recebida 
bem como os respectivos resultados da análise de 
risco comum para as EAD subsequentes. 

Integrar toda a Informação Por fim, o sistema integra a informação recebida na 
DSE bem como os resultados da análise de risco. 
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4.3.2 Entrega da DSE na estância aduaneira subsequente (CO1C) 
 

Nesta secção está representado o diagrama de actividades referente ao processo. 

 

Ilustração 23 - Diagrama de Actividades para a entrega da DSE na EAD 
Subsequente 

 

4.3.2.1 Descrição das actividades 
 

Actividade Descrição 

Enviar dados da DSE com a 
respectiva análise de risco 
comum (IE319) 

Envio da informação necessária para notificar as 
EAD subsequentes da passagem da entidade 
transportadora.  

Validar e Registar a 
informação recebida 

O sistema valida e regista a DSE recebida. Neste caso 
não haverá problemas com a formatação da 
mensagem enviada, visto que o emissor é uma EAD. 
No entanto, continua a ser importante proteger o 
sistema de falhas técnicas como as de comunicação.   

Integrar toda a Informação Por fim, o sistema integra a informação recebida na 
DSE bem como os resultados da análise de risco. 
Esta informação será importante numa fase posterior 
para se efectuar o controlo das importações. 

4.3.3 Entrega do pedido de desvio na primeira estância de entrada das 
mercadorias no TAC (CO1D) 
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Nesta secção está representado o diagrama de actividades referente ao processo. 

 

Figura 24 - Diagrama de Actividades para a entrega de um pedido de desvio na 
Primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC (Declarada Anteriormente) 
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4.3.3.1 Descrição das actividades 
 

Actividade Descrição 

Enviar um pedido de desvio 
(IE323) 

Envio de um pedido de desvio para a Primeira EAD 
de Entrada das mercadorias no TAC no TAC – 
Declarada Anteriormente - para que esta seja 
notificada da necessidade de alteração da rota. 

Validar e Registar o pedido de 
desvio 

O sistema valida e regista o pedido de desvio 
recebido.  

Receber Notificação de pedido 
de desvio inválido (IE324) 

Caso a informação recebida seja inválida ou o 
desvio não possa ser efectuado, a entidade será 
notificada da situação.  

Receber Notificação de pedido 
de desvio válido (IE325) 

Caso o pedido de desvio esteja conforme as 
especificações e seja possível realizá-lo, a entidade 
será notificada do sucesso da validação. 

Registar informação do pedido 
de desvio 

É importante guardar a informação na Primeira 
EAD de Entrada das mercadorias no TAC - 
Declarada Anteriormente - de onde foi solicitado 
um desvio.  

Receber Notificação de desvio 
(IE316) 

Após a aceitação do pedido de desvio é necessário 
notificar as EAD Envolvidas no processo de desvio.  

Integrar informação recebida Por fim, o sistema integra a informação sobre a 
nova rota bem como os resultados da análise de 
risco. Numa fase posterior, esta informação será 
importante para se efectuar o controlo das 
importações. 
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4.3.4 Apresentação das mercadorias na primeira estância aduaneira de entrada 
no TAC (CO3A) 

 

Nesta secção está representado o diagrama de actividades referente ao processo. 

 

Figura 25 - Diagrama de Actividades para a Apresentação das mercadorias na 
Primeira EAD no TAC – 

 

 

4.3.4.1 Descrição das actividades 
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Actividade Descrição 

Receber a notificação de 
chegada, enviada pela 
entidade transportadora 
(IE347) 

Envio da notificação de chegada, pela entidade 
transportadora, para a primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC - actual. Caso esta verifique que não 
possui a informação da(s) DSE correspondente(s), envia o 
pedido  à primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC 
- declarada anteriormente. 

Receber o pedido de 
envio da(s) DSE (IE302) 

O envio do pedido da informação da(s) DSE respectiva(s) 
implica a recepção e o processamento do pedido por parte 
da primeira EAD  de entrada das mercadorias no TAC - 
declarada anteriormente. 

Enviar dados da(s) DSE 
juntamente com a análise 
de risco (IE303) 

Resposta directa ao pedido solicitado (via mensagem 
IE302). Constitui-se no envio da informação necessária para 
a EAD de entrada das mercadorias no TAC - actual - poder 
processar a informação relativa à mercadoria que vai 
receber. Não é enviada qualquer informação às EAD 
subsequentes. 

Validar e Registar a 
informação recebida 

O sistema valida e regista a(s) DSE recebida(s). Neste caso 
não haverá problemas com a formatação da mensagem 
enviada, visto que o emissor é uma EAD. No entanto 
continua a ser importante proteger o sistema de falhas 
técnicas como as de comunicação. 

Integrar toda a 
informação 

Por fim, o sistema integra a informação recebida. Numa fase 
posterior esta informação será importante para se efectuar o 
controlo das importações. 
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4.3.5 Apresentação das mercadorias na estância aduaneira subsequente (CO3B) 
 

  
 
 

Nesta secção está representado o diagrama de actividades referente ao processo. 

 

Figura 26 - Diagrama de Actividades para a Apresentação das mercadorias na EAD 
Subsequente 
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4.3.5.1 Descrição das actividades 
 

Actividade Descrição 

Receber a notificação de 
chegada, enviada pela 
entidade transportadora 
(IE344) 

Apresentação da entidade transportadora na EAD 
subsequente. Caso esta verifique que não possui a(s) DSE 
correspondente(s) envia o pedido à primeira EAD  de 
entrada das mercadorias no TAC. 

Receber o pedido de 
envio da(s) DSE (IE302) 

O envio do pedido sobre a informação da(s) DSE implica a 
recepção e o processamento do pedido por parte da primeira 
de entrada das mercadorias no TAC. 

Enviar os dados da(s) 
DSE juntamente com a 
análise de risco (IE303) 

Resposta directa ao pedido de informação (IE302). 
Constitui-se no envio da informação necessária para a EAD 
subsequente poder controlar a mercadoria. 

Validar e Registar a 
informação recebida 

O sistema valida e regista a(s) DSE recebida(s). Neste caso 
não haverá problemas com a formatação da mensagem 
enviada, visto que o emissor é uma EAD. No entanto 
continua a ser importante proteger o sistema de falhas 
técnicas como as de comunicação. 

Integrar toda a 
informação 

Por fim, o sistema integra a informação recebida. Numa fase 
posterior esta informação será importante para se efectuar o 
controlo das importações. 
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5 Conclusões e Trabalho Futuro 
Este capítulo representa uma reflexão sobre o trabalho realizado e resultados obtidos. 
São ainda apresentadas perspectivas de desenvolvimento futuro que se consideram 
importantes apontar nesta fase do desenvolvimento do projecto. 

5.1 Avaliação dos resultados 
 

O projecto descrito nesta tese, estando este ainda no fim da sua análise e a começar a 
dar os primeiros passos em direcção à implementação já começa a dar bons resultados. 
O cliente encontra-se perfeitamente inserido no processo de análise de requisitos e tem 
estado satisfeito com o trabalho realizado até agora. No entanto, esta fase de 
especificação é apenas o princípio de um desenvolvimento complexo e árduo, 
esperando-se com este documento que esse processo possa ser aliviado.  

5.2 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 
 

Desde o início do estágio, foi exigida uma rápida integração num ambiente empresarial, 
a adaptação a uma área de negócio complexa e a um conjunto de tecnologias 
completamente novas. 

No entanto, estas dificuldades acabaram por ser ultrapassadas e em grande parte devido 
à formação e paciência transmitida pelos meus colegas de trabalho. Durante o projecto 
houve também a experiência de frequentar formação na área de trabalho em equipa, que 
em muito ajudou no aprofundamento das aptidões interpessoais. Esta aposta da empresa 
em softskills é também motivo para querer ultrapassar as dificuldades que surgem e 
apostar na empresa, enquanto esta por sua vez também aposta nos seus recursos 
humanos. 

Apesar da área de negócio envolvida neste projecta ser de uma elevada complexidade, é 
ao mesmo tempo muito gratificante trabalhar em algo neste sector. Tanto o SDS que 
tem uma aplicação a nível nacional, como o ICS que tem uma aplicação a nível 
comunitário são sistemas extremamente delicados e essenciais para o negócio em que 
estão inseridos. Foi gratificante a experiência de trabalhar com estes sistemas e 
inclusivé trabalhar em ambientes de qualidade e produção.    

A oportunidade de trabalhar com sistemas de informação deste calibre e de ter 
um contacto directo com o cliente é algo de valor incalculável e em muito diferente do 
mundo académico. É trabalho complexo e sensível, e são raras as pessoas que 
compreendem a extensão da sua complexidade devido a ser um trabalho escondido. Por 
esta razão muitas vezes se registaram pressões e prazos difíceis de cumprir porque até 
mesmo o cliente não tem essa noção.  
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Contudo, fui inserido numa equipa de trabalho experiente que contribuiu para a 
minha rápida integração e para o sucesso das minhas tarefas diárias e até mesmo o 
cliente me auxiliou a inserir no projecto.  

O sistema SDS que se encontra em produção, já se encontra muito mais estável e 
a análise do ICS está quase completa. 

No âmbito do ICS, a minha tarefa neste processo foi apenas a de analisar e 
apurar os seus requisitos. Do lado do SDS já estive envolvido na manutenção evolutiva 
deste sistema. A documentação realizada e entregue durante este período de projecto 
facilitará o desenvolvimento do ICS e a integração de novos membros na equipa. 

O trabalho decorreu de forma tranquila e dentro dos prazos estabelecidos, conseguindo 
cumprir todos os objectivos propostos.  

5.3 Perspectivas de desenvolvimento 
 

Ao aproximar do fim da especificação da primeira fase da implementação do sistema 
ICS, começa-se a dar os primeiros passos em direcção ao desenvolvimento da aplicação. 
De momento, as tecnologias a utilizar já se encontram definidas pelo cliente, devido ao 
facto de serem as mesmas do SDS, o que reduz o esforço financeiro na aquisição de 
novas licenças. 

O próximo passo será desenhar o modelo de dados e validá-lo junto com a DGAIEC. 
Actualmente, o conteúdo das mensagens já se encontra especificado, como se pode ver 
no anexo C e já se alinhou um estudo sobre a ocorrência de cada campo, este factor 
ajuda em muito o desenho da base de dados. 

Por fim, irá ser desenhada a arquitectura da aplicação. Para ir ao encontro deste passo 
serão usados os knowhows adquiridos do SDS juntamente com as lições aprendidas dos 
seus actuais defeitos, de forma a oferecer uma arquitectura robusta e escalável para as 
próximas fases de implementação.  
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6 Anexo A: Acrónimos 
 

AEO Authorised Economic Operators System 

AEOC  AEO Certificate – Customs Simplifications 

AEOF  AEO Certificate - Customs Simplifications / Security and Safety 

AEOS AEO Certificate – Security and Safety 

AIS Automated Import System 

DSE Declaração Sumária de Entrada 

DGAIEC Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo 

EAD Estância Aduaneira 

EM Estado Membro 

ENI European Vessel Identification  umber 

EORI Economic Operator Registration and Identification 

ICS Import Control System 

IE Information Exchange 

IMO International Maritime Organisation 

MR  Movement Reference  umber 

NICA  ational Import Control Application 

RMI  Remote Method Invocation 

SAI Sistema Automático de Importação 

SSA Sistema de Selecção Automática 

STM Serviço de Transferência de Mensagens 
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TIN Trader Identification  umber 

TAC Território Aduaneiro da Comunidade 
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7 Anexo B: Países 
 

AT - Áustria 

BE - Bélgica 

BG - Bulgária 

CY - Chipre 

CZ - Rep. Checa 

DE - Alemanha 

DK - Dinamarca 

EE - Estónia 

ES - Espanha 

FI - Finlândia 

FR - França 

GR - Grécia 

HU - Hungria 

IE - Irlanda 

IT - Itália 

LT - Lituânia 

LU - Luxemburgo 

LV - Letónia 

MT - Malta 

NL - Países Baixos 

PL - Polónia 

PT - Portugal 

RO - Roménia 

SE - Suécia 

SI - Eslovénia 

SK - Rep. Eslovaca 

UK - Reino Unido 
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8 Anexo C: Mensagens 
 

8.1.1 Entrega da DSE na primeira EAD de entrada das mercadorias no TAC 
(CO1B) 

 

8.1.1.1 FLUXO DE MECSAGECS 
 

Nesta secção está representado o diagrama de sequência referente ao fluxo das 
mensagens do processo. 

 

Figura 27 - Diagrama de Sequência das Mensagens para a DSE na Primeira EAD 
de Entrada das mercadorias no TAC 
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8.1.1.1.1 Descrição das mensagens 
 

Nesta secção é descrito o objectivo das mensagens deste processo bem como a sua 
estrutura genérica. São ainda descritos os principais elementos das mesmas e as 
respectivas ocorrências. 

 

8.1.1.1.1.1 IE304 – Aceitação da Correcção à Declaração Sumária de Entrada 
 

A mensagem IE304 visa informar a entidade que submeteu a correcção à DSE de que 
esta foi aceite. 

 

 

 

Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Mercadorias 0x – 999x Mercadoria transportada 

Mensagem IE304 

Cabeçalho 

Mercadorias 

Certificados / Documentos Produzidos 

Contentores 

Representante 

Entidade que Apresenta a DSE 

Primeira EA de Entrada no TAC 

Entidade Transportadora de Entrada 

Figura 28 - Estrutura da Mensagem IE304 
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Certificados / 
Documentos 
Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido 
enviado um número EORI 

Contentores 0x – 99x Número de contentores.  

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

0x – 1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE 

Primeira EAD de 
Entrada das 
mercadorias no TAC 
no TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD  de entrada das 
mercadorias no TAC 

Entidade 
Transportadora de 
Entrada 

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora 

 

 

8.1.1.1.1.2 IE305 – Rejeição da Correcção à Declaração Sumária de Entrada 
 

A mensagem IE305 visa informar a entidade que submeteu a correcção à DSE de que 
esta foi rejeitada. 

 

 

 

Mensagem IE305 

Cabeçalho 

Erro Funcional 

Representante 

Entidade que Apresenta a DSE 

Primeira Estância Aduaneira de Entrada no TAC 

Figura 29 - Estrutura da Mensagem IE305 
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Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Erro Funcional 0x – 99x 
Conjunto de erros ocorridos durante a 
validação 

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

0x – 1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE 

Primeira EAD de 
Entrada das 
mercadorias no TAC 
no TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC no TAC 

 

 

8.1.1.1.1.3 IE313 – Correcção à Declaração Sumária de Entrada 
 

A mensagem IE313 visa permitir que o operador económico efectue uma correcção à 
DSE previamente enviada. 
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Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Mensagem IE313 

Cabeçalho 

Mercadorias 

Expedidor 

Destinatário 

Certificados / Documentos Produzidos 

Menções Especiais 

Expedidor 

Descrição da Mercadoria 

Destinatário 

Contentores 

Identificação dos Meios de Transporte 

Volumes 

Entidade a Cotificar 

Itinerário 

Representante 

Entidade que Apresenta a DSE 

Identificação de Selos 

Entidade a Cotificar 

Primeira EA de Entrada no TAC 

Estâncias Aduaneiras Subsequentes 

Entidade Transportadora de Entrada 

Figura 30 - Estrutura da Mensagem IE313 
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Expedidor 0x – 1x 
Responsável por toda mercadoria declarada 
caso se aplique 

Destinatário 0x – 1x 
Entidade a que se destina toda a mercadoria 
declarada 

Mercadorias 1x – 999x Mercadoria transportada. 

Certificados/ 
Documentos 
Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido enviado 
um número EORI. 

Menções Especiais 0x – 99x Observações. 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável pela mercadoria caso existam 
vários responsáveis diferentes para a totalidade 
da mercadoria. 

Descrição de 
Mercadoria 

0x – 1x Código da descrição da mercadoria. 

Destinatário 0x – 1x 
Entidade a que se destina a mercadoria em 
questão. 

Contentores 0x – 99x Número de contentores.  

Identificação dos 
Meios de Transporte 

0x – 999x Identificação dos meios de transporte. 

Volumes 0x – 99x Volumes da mercadoria transportada. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar sobre o sucesso ou falha da 
operação para a mercadoria em questão. 

Itinerário 0x – 99x Sequência dos países que fazem parte da rota. 

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora. 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE. 



Desenho e Implementação da Plataforma ICS 

Página 98 de 120 
 

Identificação de Selos 0x – 9999x Identificação dos selos. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar sobre o sucesso ou falha da 
operação caso se aplique a toda a mercadoria. 

Primeira Estância 
Aduaneira de Entrada 
no TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC. 

Estâncias Aduaneiras 
Subsequentes 

0x – 99x Identificação das  EAD subsequentes. 

Entidade 
Transportadora de 
Entrada 

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora. 

 

 

8.1.1.1.1.4 IE315 – Declaração Sumária de Entrada 
 

A mensagem IE315 visa permitir que o operador económico envie a informação sobre 
as mercadorias a serem descarregadas nos vários estados membros. 
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Portugal não terá a funcionalidade de apresentação da DSE na EAD de apresentação.  

 

 

Mensagem IE315 

Cabeçalho 

Mercadorias 

Expedidor 

Destinatário 

Certificados / Documentos Produzidos 

Menções Especiais 

Expedidor 

Descrição da Mercadoria 

Destinatário 

Contentores 

Identificação dos Meios de Transporte 

Volumes 

Entidade a Cotificar 

Itinerário 

Estância Aduaneira de Apresentação 

Representante 

Entidade que Apresenta a DSE 

Identificação de Selos 

Entidade a Cotificar 

Primeira EA de Entrada no TAC 

Estâncias Aduaneiras Subsequentes 

Entidade Transportadora de Entrada 

Figura 31 - Estrutura da Mensagem IE315 

 



Desenho e Implementação da Plataforma ICS 

Página 100 de 120 
 

Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem. 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável por toda mercadoria declarada 
caso se aplique. 

Destinatário 0x – 1x 
Entidade a que se destina toda a mercadoria 
declarada. 

Mercadorias 1x – 999x Mercadoria transportada. 

Certificados/ 
Documentos 
Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido enviado 
um número EORI. 

Menções Especiais 0x – 99x Observações. 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável pela mercadoria caso existam 
vários responsáveis diferentes para a totalidade 
da mercadoria. 

Descrição de 
Mercadoria 

0x – 1x Código da descrição da mercadoria. 

Destinatário 0x – 1x 
Entidade a que se destina a mercadoria em 
questão. 

Contentores 0x – 99x Número de contentores.  

Identificação dos 
Meios de Transporte 

0x – 999x Identificação dos meios de transporte. 

Volumes 0x – 99x Volumes da mercadoria transportada. 

Entidade a Notificar 0x – 1x Entidade a notificar sobre o  sucesso ou falha da 
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operação para a mercadoria em questão. 

Itinerário 0x – 99x Sequência dos países que fazem parte da rota. 

EAD de Apresentação 0x – 1x EAD alternativa para a apresentação da DSE. 

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora. 

Entidade que Apresenta 
a Declaração Sumária 
de Entrada (DSE) 

1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE. 

Identificação de Selos 0x – 9999x Identificação dos selos. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar sobre  o sucesso ou falha da 
operação caso se aplique a toda a mercadoria. 

Primeira EAD  de 
Entrada das 
mercadorias no TAC 
no TAC 

1x 
Identificação da primeira  EAD  de entrada das 
mercadorias no TAC. 

EAD Subsequentes 0x – 99x Identificação das EAD subsequentes. 

Entidade 
Transportadora de 
Entrada 

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora. 

 

8.1.1.1.1.5 IE316 – Rejeição da Declaração Sumária de Entrada 
 

A mensagem IE316 visa informar a entidade que submeteu a DSE de que esta foi 
rejeitada. 

 

 

Mensagem IE316 

Cabeçalho 

Erro Funcional 
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Figura 1 – Estrutura da Mensagem IE316 

 

Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Erro Funcional 0x – 999x 
Conjunto de erros ocorridos durante a 
validação 

 

8.1.1.1.1.6 IE319 – Transmissão para as EAD Subsequentes 
 

A mensagem IE319 visa informar as EAD Subsequentes da informação relevante 
recebida na Primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC. 
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Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Mensagem IE319 

Cabeçalho 

Mercadorias 

Expedidor 

Destinatário 

Certificados / Documentos Produzidos 

Menções Especiais 

Expedidor 

Descrição da Mercadoria 

Destinatário 

Contentores 

Identificação dos Meios de Transporte 

Volumes 

Entidade a Cotificar 

Itinerário 

Análise de risco 

Estância Aduaneira de Apresentação 

Representante 

Entidade que Apresenta a DSE 

Identificação de Selos 

Entidade a Cotificar 

Primeira Estância Aduaneira de Entrada no TAC 

Estâncias Aduaneiras Subsequentes 

Entidade Transportadora de Entrada 

Figura 32 - Estrutura da Mensagem IE319 
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Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem. 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável por toda a mercadoria declarada 
caso se aplique. 

Destinatário 0x – 1x 
Entidade a que se destina toda a mercadoria 
declarada. 

Mercadorias 1x – 999x Mercadoria transportada. 

Certificados/ 
Documentos 
Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido enviado 
um número EORI. 

Menções Especiais 0x – 99x Observações. 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável pela mercadoria caso existam 
vários responsáveis diferentes para a totalidade 
da mercadoria. 

Descrição de 
Mercadoria 

0x – 1x Código da descrição da mercadoria. 

Destinatário 0x – 1x 
Entidade a quem se destina a mercadoria em 
questão. 

Contentores 0x – 99x Número de contentores.  

Identificação dos 
Meios de Transporte 

0x – 999x Identificação dos meios de transporte. 

Volumes 0x – 99x Volumes da mercadoria transportada. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar sobre o  sucesso ou falha da 
operação para a mercadoria em questão. 

Itinerário 0x – 99x Sequência dos países que fazem parte da rota. 

Análise de Risco 0x – 999x 
Resultados da análise de risco comum realizada 
pela Primeira EAD de Entrada. 
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EAD de Apresentação 0x – 1x EAD alternativa para a  apresentação da DSE. 

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora. 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE. 

Identificação de Selos 0x – 9999x Identificação dos selos. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar sobre o  sucesso ou falha da 
operação caso se aplique a toda a mercadoria. 

Primeira EAD de 
Entrada no TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC. 

EAD Subsequentes 0x – 99x Identificação das EAD subsequentes. 

Entidade 
Transportadora de 
Entrada 

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora. 

 
 

8.1.1.1.1.7 IE328 – Aceitação da Declaração Sumária de Entrada 
 

A mensagem IE328 visa informar a entidade que submeteu a DSE de que esta foi aceite. 

 



Desenho e Implementação da Plataforma ICS 

Página 106 de 120 
 

 

Figura 2 –  

 

Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Mercadorias 0x – 999x Mercadoria transportada 

Certificados / 
Documentos 
Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido enviado 
um número EORI 

Contentores 0x – 99x Número de contentores.  

EAD de Apresentação 0x – 1x EAD alternativa para a apresentação da DSE 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

1x Entidade responsável pela apresentação da DSE 

Primeira EAD de 
Entrada das 
mercadorias no TAC 
no TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD de entrada no 
TAC 

Mensagem IE328 

Cabeçalho 

Mercadorias 

Certificados / Documentos Produzidos 

Contentores 

Estância Aduaneira de Apresentação 

Entidade que Apresenta a DSE 

Primeira EA de Entrada no TAC 

Entidade Transportadora de Entrada 

Figura 33 - Estrutura da Mensagem IE328 
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Entidade 
Transportadora de 
Entrada 

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora 

 

8.1.1.1.1.8 IE351 – Cotificação de Medidas/Controlos 
 

A mensagem IE351 visa notificar as entidades envolvidas de quais são as medidas ou 
controlos que serão efectuados. 

 

 

 
 

 

Tendo em conta a estrutura da mensagem acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem. 

Mensagem IE351 

Cabeçalho 

Mercadorias 

Certificados / Documentos Produzidos 

Contentores 

Identificação dos Meios de Transporte 

Estância Aduaneira de Apresentação 

Representante 

Entidade que Apresenta a DSE 

Primeira EA de Entrada no TAC 

Entidade Transportadora de Entrada 

Medidas/Controlos a Efectuar 

Figura 34 - Estrutura da Mensagem IE351 
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Mercadorias 0x – 999x Mercadoria transportada. 

Certificados/ 
Documentos 
Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido enviado 
um número EORI. 

Contentores 0x – 99x Número de contentores.  

Identificação dos 
Meios de Transporte 

0x – 999x Identificação dos meios de transporte. 

EAD de Apresentação 0x – 1x EAD alternativa de apresentação da DSE. 

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora. 

Entidade que Apresenta 
a DSE 

1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE. 

Primeira EAD de 
Entrada das 
mercadorias no TAC 
no TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD de entrada das 
mercadorias no TAC no TAC. 

Entidade 
Transportadora de 
Entrada 

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora 

Medidas/Controlos a 
Efectuar 

1x – 999x 
Conjunto de intervenções a efectuar pela(s) 
EAD à  mercadoria transportada 
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8.1.2 Entrega da DSE na estância aduaneira subsequente (CO1C) 
 

8.1.2.1 Fluxo de mensagens 
 

Nesta secção está representado o diagrama de sequência referente ao fluxo de 
mensagens do processo. 

    

 

Figura 35 - Diagrama de Sequência das Mensagens para a DSE na EAD 
Subsequente 

 

8.1.2.1.1 Descrição das mensagens 
 

Nesta secção é descrito o objectivo das mensagens deste processo bem como a sua 
estrutura genérica. São ainda descritos os principais elementos das mesmas e as 
respectivas ocorrências. 

8.1.2.1.1.1 IE319 – Transmissão para EAD Subsequentes 
 

Uma vez que a mensagem IE319 faz parte quer do processo actual quer do processo 
anterior, já foi descrita na secção 6.1.2.6 deste documento. 

8.1.3 Entrega do pedido de desvio na primeira EAD de entrada das mercadorias 
no TAC (CO1D) 

 

8.1.3.1 Fluxo de mensagens 
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Nesta secção está representado o diagrama de sequência referente ao fluxo de 
mensagens do presente processo. 

 

Figura 36 - Diagrama de Sequência das Mensagens para a entrega de um pedido 
de desvio na Primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC (Declarada 

Anteriormente) 

 

8.1.3.1.1 Descrição das mensagens 
 

Nesta secção é descrito o objectivo das mensagens deste processo bem como a sua 
estrutura genérica. São ainda descritos os principais elementos das mesmas e as 
respectivas ocorrências. 

8.1.3.1.1.1 IE323 – Pedido de Desvio 

 
A mensagem IE319 visa informar as EAD Subsequentes sobre a  informação relevante 
recebida  da Primeira EAD  de Entrada das mercadorias no TAC no TAC. 
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Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Primeira EAD  de 
Entrada das 
mercadorias no TAC - 
Actual 

1x 
Primeira EAD de Entrada das mercadorias no 
TAC para qual a Entidade Transportadora vai 
efectuar o desvio 

Primeira EAD de 
Entrada das 
mercadorias no TAC - 
Declarada 
anteriormente 

0x – 1x 
Identificação da Primeira Estância Aduaneira 
de Entrada no TAC – Declarada Anteriormente 

Entidade 
Transportadora que 
Solicita o Desvio 

1x 
Informação sobre a Entidade Transportadora 
que solicita o desvio 

Operações de 
Importação 

0x – 9999x 
Conjunto de Documentos ou Referências que se 
aplica a grupos de mercadorias 

Mercadorias 0x – 999x Mercadoria transportada 

Mensagem IE323 

Cabeçalho 

Primeira Estância Aduaneira de Entrada Actual 

Primeira EA de Entrada no TAC  

Entidade Transportadora que Solicita o Desvio 

Operações de Importação 

Mercadorias 

Figura 37 - Estrutura da Mensagem IE323 
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8.1.3.1.1.2 IE324 – Rejeição do Pedido de Desvio 
 

A mensagem IE324 visa informar a entidade que submeteu o pedido de desvio de que 
este foi rejeitado. 

 

  
 

Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Erro Funcional 0x – 999x 
Conjunto de erros ocorridos durante a 
validação 

 

8.1.3.1.1.3 IE325 – Aceitação do Pedido de Desvio 
 

A mensagem IE324 visa informar a entidade que submeteu o pedido de desvio de que 
este foi aceite. 

 

 

Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

Mensagem IE325 

Cabeçalho 

Primeira Estância Aduaneira de Entrada no TAC 

Entidade Transportadora que Solicita o Desvio 

Mensagem IE324 

Cabeçalho 

Erro Funcional 

Ilustração 38 - Estrutura da Mensagem IE324 

Figura 39 - Estrutura da Mensagem IE325 
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Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

Primeira EAD de 
Entrada das 
mercadorias no TAC 
no TAC 

0x – 1x 
Identificação da Primeira EAD de Entrada das 
mercadorias no TAC – Declarada 
Anteriormente 

Entidade 
Transportadora que 
Solicita o Desvio 

1x 
Informação sobre a Entidade Transportadora 
que solicita o desvio 

 
 

8.1.3.1.1.4 IE303 – Envio da Declaração Sumária 
 

A mensagem IE303 visa informar a Primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC 
- Actual - da aceitação do pedido de desvio por parte da Primeira EAD de Entrada das 
mercadorias no TAC no TAC - Declarada Anteriormente. 
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Mensagem IE303 

Cabeçalho 

EA de Entrada Actual 

Rejeição da DSE 

Operação de importação 

Itinerário 

Expedidor 

Destinatário 

Entidade a Cotificar 

Representante 

Entidade Transportadora 

Mercadorias 

Expedidor 

Destinatário 

Entidade a Cotificar 

Contentores 

Id dos Meios de Transporte 

Volumes 

Descrição da Mercadoria 

Certificados/Documentos Produzidos 

Menções Especiais 

EA de Apresentação 

Primeira EA de Entrada 

EA Subsequente 

Identificação de Selos 

Análise de Risco 

Entidade que apresenta a DSE 

Figura 40 - Estrutura da Mensagem IE303 
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Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

EA de Entrada Actual  1x 
Identificação da EAD de entrada das 
mercadorias no TAC -  Actual 

Rejeição da DSE 0x – 9999x 
Secção utilizada apenas quando a  mensagem é 
gerada através de um pedido de envio DSE 
(IE302). Neste contexto não é utilizada. 

Operação de 
importação 

0x – 9999x 
Conjunto de Documentos ou Referências que se 
aplica a grupos de mercadorias. 

Itinerário 0x – 99x Sequência de países a percorrer 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável por toda a mercadoria declarada 
caso se aplique. 

Destinatário  0x – 1x 
Entidade a que se destina toda a mercadoria 
declarada. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar no caso de sucesso ou falha 
da operação para a mercadoria em questão 

Representante 0x – 1x Representante da entidade transportadora. 

Entidade 
Transportadora  

0x – 1x Informação sobre a Entidade Transportadora. 

Mercadorias 0x – 999x Mercadoria transportada. 

Expedidor 0x – 1x 
Responsável pela mercadoria caso existam 
vários responsáveis diferentes para a totalidade 
da mercadoria 

Destinatário 0x – 1x Entidade a quem se destina a mercadoria em 
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questão. 

Entidade a Notificar 0x – 1x 
Entidade a notificar no caso de  sucesso ou 
falha da operação para a mercadoria em 
questão. 

Contentores 0x – 99x Número de contentores. 

Id dos meios de 
transporte 

0x – 999x Identificação dos meios de transporte. 

Volumes 0x – 99x Volumes da mercadoria transportada. 

Descrição da 
Mercadoria 

0x – 1x Código da descrição da mercadoria 

Certificados/Document
os Produzidos 

0x – 99x 
Certificados AEO caso não tenha sido enviado 
um número EORI 

Menções Especiais 0x – 99x Observações. 

EAD de Apresentação 0x – 1x EAD alternativa de apresentação da DSE 

Primeira EAD de 
entrada mercadorias no 
TAC 

0x – 1x 
Identificação da primeira EAD de entrada 
mercadorias no TAC. 

EAD Subsequente 0x – 99x Identificação das EAD subsequentes. 

Identificação de Selos 0x – 999x Identificação dos selos. 

Análise de Risco 0x – 999x 
Resultados da análise de risco comum realizada 
pela Primeira EAD de Entrada mercadorias no 
TAC. 

Entidade que apresenta 
a DSE 

0x – 1x 
Entidade responsável pela apresentação da 
DSE. 
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8.1.4 Apresentação das mercadorias na primeira EAD de entrada no TAC 
(CO3A) 

 

8.1.4.1 Fluxo de mensagens 
 

Nesta secção está representado o diagrama de sequência referente ao fluxo das 
mensagens para este processo. 

 

 

Ilustração 41 - Diagrama de Sequência das Mensagens para a apresentação das 
mercadorias na primeira EAD de entrada no TAC  

8.1.4.1.1 Descrição das mensagens 
 

Nesta secção é descrito o objectivo das mensagens deste processo bem como a sua 
estrutura genérica. São ainda descritos os principais elementos das mesmas e as 
respectivas ocorrências. 

8.1.4.1.1.1 IE302 – Pedido da Declaração Sumária 
 
 

A mensagem IE302 visa solicitar o pedido da DSE à primeira EAD de Entrada das 
mercadorias no TAC. A mensagem em causa é enviada quando não foi recebida 
nenhuma mensagem IE319, por iniciativa da primeira EAD de Entrada das mercadorias 
no TAC, devido à inexistência de risco. 
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Tendo em conta a estrutura da mensagem, acima apresentada, descrevem-se a seguir os 
seus principais elementos. 

 

Campo Ocorrências Descrição 

Cabeçalho 1x Delimitador do inicio da mensagem  

EAD Subsequente 1x Identificação da EAD subsequente. 

Mercadorias 0x – 999x Mercadoria transportada. 

Primeira EAD de 
Entrada mercadorias no 
TAC 

1x 
Identificação da primeira EAD de entrada 
mercadorias no TAC. 

Operação de 
Importação 

0x – 9999x 
Conjunto de Documentos ou Referências que se 
aplica a grupos de mercadorias. 

 

8.1.4.1.1.2 IE303 – Envio da Declaração Sumária 
 

A mensagem IE303 visa informar a Primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC 
- Actual - da aceitação do pedido de desvio, por parte da Primeira EAD de Entrada das 
mercadorias no TAC - Declarada Anteriormente. 

Uma vez que a mensagem IE303 faz parte quer do processo actual quer do processo 
C01D, já foi descrita na secção 6.3.2.4 deste documento. 

 

Mensagem IE302 

Cabeçalho 

Estância aduaneira subsequente 

Mercadorias 

Primeira Estância Aduaneira de Entrada 

Operação de Importação 

Figura 42 - Estrutura da mensagem IE302 
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8.1.5  Apresentação das mercadorias na EAD subsequente (CO3B) 
 

8.1.5.1 Fluxo de mensagens 
 

Nesta secção está representado o diagrama de sequência referente ao fluxo de 
mensagens do processo. 

 

 

Ilustração 43 - Diagrama de Sequência das Mensagens para a Apresentação das 
mercadorias na EAD Subsequente  

 

8.1.5.1.1 Descrição das mensagens 
 

Nesta secção é descrito o objectivo das mensagens deste processo bem como a sua 
estrutura genérica. São ainda descritos os principais elementos das mesmas e as 
respectivas ocorrências. 

8.1.5.1.1.1 IE302 – Pedido da Declaração Sumária 
 

A mensagem IE302 visa solicitar o pedido da DSE à primeira EAD de Entrada das 
mercadorias no TAC. A mensagem é enviada quando não foi recebida nenhuma 
mensagem IE319, por iniciativa da primeira EAD de Entrada das mercadorias no TAC 
devido à inexistência de risco. 

Uma vez que a mensagem IE302 faz parte quer do processo actual quer do processo 
CO1A, já foi descrita na secção 6.4.1.1 do presente documento. 
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O processo CO1A não deverá fazer parte deste documento, pois diz respeito à 
apresentação da DSE na EAD de apresentação. Portugal não vai aderir a esta 
funcionalidade. 

8.1.5.1.1.2 IE303 – Envio da Declaração Sumária 
 

 

A mensagem IE303 visa informar a Primeira EAD de Entrada mercadorias no TAC - 
Actual - da aceitação do pedido de desvio por parte da Primeira EAD de Entrada 
mercadorias no TAC - Declarada Anteriormente. 

Uma vez que a mensagem IE303 faz parte quer do processo actual quer do processo 
anterior, já foi descrita na secção 9.2.2.2 do presente documento. 

 


