
Embarques Parciais-Faltas à Descarga 

 

PROCEDIMENTOS DE EMBARQUES PARCIAS  

1. O agente de navegação/transitário/despachante submete o manifesto de carga. 

 

2. O despachante declara: 

 A quantidade constante do manifesto submetido pelo agente de 

navegação/transitário/despachante;  
 O valor correspondente a mercadoria constante do BL submetido às 

Alfândegas pelo agente de navegação/transitário; 
 Anexa a declaração, e no campo Documentos (espaço - Observações), deve 

fazer as devidas anotações (relativas ao fraccionamento do valor da factura). 
 

3. O despachante submete a declaração e efectua o pagamento dos direitos e demais 

imposições relativas ao valor declarado. 

 

4. O verificador aceita a declaração e deve mudar o canal de risco garantindo que 

esta siga a linha vermelha.  

NB: O verificador deve ainda fazer anotações informando ao oficial da examinação 

sobre o embarque parcial/falta à descarga, para que ele esteja atento às quantidades 

declaradas e elabore o respectivo relatório. 

 

MERCADORIA EM FALTA À DESCARGA 

5. O despachante declara: 

 a quantidade constante do manifesto submetido pelo agente de 

navegação/transitário/despachante (correspondente a quantidade 

remanescente); 

 o valor correspondente à mercadoria constante do BL submetido às 

Alfândegas pelo agente/transitário (valor remanescente, declarado na 

factura). 

 Anexa a factura (a mesma do primeiro DU) e no campo Documentos 

(espaço- observações), e faz as devidas anotações (relativas ao 

fraccionamento do valor da factura, anexando o DU anterior). 



 

6. O despachante submete a declaração e efectua o pagamento dos direitos e demais 

imposições relativas ao valor declarado. 

 
7. O verificador aceita a declaração e deve mudar o canal de risco garantindo que 

esta siga a linha vermelha.  

NB: Deve ainda fazer anotações informando ao oficial da examinação para que 

proceda às confrontações das quantidades declaradas no DU1 e DU2 e elabore o 

respectivo relatório. 

 

 



                    FLUXO DE PROCEDIMENTOS DE EMBARQUES PARCIAIS

ESTÂNCIA DE 
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TRANSITÁRIO

Submete o Manifesto 

de Carga da 

Mercadoria 

efectivamente 

Embarcada

O Verificador 

aceita o DU e 

muda o Canal de 

Risco para 

Vermelho 

Submete o DU com a 

quantidade indicada 

no Manifesto e o Valor 

Correpondente 

Efectua  o Pagamento 

do DU

Submete o DU 

indicando a quantidade 

e valor remanescente

Anexo do 1º DU

O Examinador 

efectua a 

verificação Física 

e Elabora o 

Relatório 

1º Desembarque

2º Desembarque

 


