Portal da Janela Única Electrónica
Instruções para acesso a funcionalidade “Busque & Encontre”
A funcionalidade Busque e Encontre têm como objectivo proporcionar aos operadores de
comércio externo, de entre eles : gestores do sector logísticos, procurement e comercias, a
possibilidade de acompanhar os estágios dos seus processos aduaneiros no sistema sem
recorrer necessariamente ao seu representante perante às Alfândegas.

Passos para o uso do Busque & Encontre
1

RE G I ST O

Para aceder a funcionalidade Busque & Encontre o utilizador deve estar registado no portal da
JUE, caso ainda não esteja, pode faze-lo através do link “REGISTE-SE AGORA!” ou do submenu
Registo.

1.
Preencha o formulário online abaixo ilustrado e submeta o formulário preenchido
clicando em “Registe-se agora!”
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2.

Um email será enviado. Para confirmar o registo clique no link que aparece no email.

3.
No máximo em 24 horas úteis o seu utilizador estará activo. Neste momento pode
aceder ao portal da JUE usando as credenciais de acesso para si enviadas.
2

US O DO BU SQ U E & E NCO NT RE

A página E-portal depois do login, contém a pesquisa principal, abaixo ilustrada.

2.1

P ESQUISA P RINCIPAL

Com base no número de conhecimento de embarque (BL ou Airway bill) ou número da factura1
e o número da declaração2, os detalhes da declaração são disponibilizados.

1

Em alguns casos os número de conhecimento de embarque (BL ou Airway bill) ou número da factura tem
caracteres especiais como por exemplo * - # & e outros que devem ser omitidos quanto digitados para a pesquisa.
2

Para as declarações com o meio de transporte rodoviário a pesquisa é feita através do número da factura.
2

Exemplo:

O resultado será:

3

Se clicar no link “Contentor”, os detalhes do contentor serão disponibilizados.
Veja o exemplo abaixo:
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2.2

O UTRAS O PÇÕES DE P ESQUISA

No menu do lado esquerdo sobre a opção Busque & Encontre tem acesso há mais 3 tipos de
pesquisas:





Detalhes da Embarcação;
Consignação;
Detalhes da Consignação (é a mesma pesquisa que é apresentada na página E-portal);
Contentor.
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2.2.1

DETALHES DA EMBARCAÇÃO

Com base no número de viagem ou no nome do navio/avião, os detalhes da embarcação são
disponibilizados.

2.2.2

CONSIGNAÇÃO

Com base em:
 No número do aviso de chegada e no número de conhecimento de embarque (BL ou
Airway bill) ou número da factura; ou
 No número do aviso de chegada e número do contentor;
A informação sobre a consignação é disponibilizada:
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2.2.3

CONTENTOR

Usando o número do contentor, número da declaração e número de conhecimento de
embarque (BL ou Airway bill) ou número da factura, os detalhes do contentor são
disponibilizados:
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3

DE S CR IÇ ÃO DO S E S T ÁG I O S D A D EC L AR AÇ ÃO

Encontre abaixo o significado dos diferentes estágios da declaração apresentada pelo sistema.
Estágio da declaração

Descrição

APROVADA

A Declaração foi aprovada pelo verificador
documental estando pronta para as fases seguintes
do processo de desembaraço.

CANCELADA

A declaração foi cancelada.

DESEMBARAÇADA

Processo de desembaraço concluído.

AGUARDA ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Fase aleatória de verificação da conformidade das
declarações prestadas e com o exame físico da
mercadoria.

INACTIVA

A declaração está inactiva.

AGUARDA CONFIRMAÇÃO DE DESCARGA

A declaração aguarda confirmação do inicio da
descarga da mercadoria a ser dada pela autoridade
portuária.

AGUARDA APRECIAÇÃO DA DIRECÇÃO GERAL

A declaração aguarda a apreciação da Direcção
Geral.

AGUARDA VERIFICAÇÃO

A declaração aguarda a verificação documental.

AGUARDA VERIFICAÇÃO DO GESTOR

A declaração aguarda a verificação pelo Gestor.

AGUARDA ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA

A declaração aguarda a análise da Inteligência

AGUARDA APRECIAÇÃO DA DIRECÇÃO REGIONAL

A declaração aguarda a apreciação da Direcção
Regional.

AGUARDA ANÁLISE DE RISCO

A declaração aguarda a análise de risco.

AGUARDA PAGAMENTO

A declaração aguarda pagamento de direitos e
demais imposições e taxa de rede.

DECLARAÇÃO REJEITADA COM QUESTIONÁRIO

Aguarda resposta do despachante ao questionário
emitido pelo oficial aduaneiro.

SAÍDA DE MERCADORIAS EM CURSO

Saída de mercadorias em curso.

PÓS DESEMBARAÇO

A declaração
desembaraço.
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JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA – O SISTEMA DE TODOS NÓS!
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