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1. Introdução 
O portal da UE para eAEO (eAEO-STP) pretende constituir o ponto de acesso central dos 
operadores (ou dos seus representantes), identificados por um número EORI, para a gestão da 
atividade de AEO. O eAEO-STP é, mais precisamente, um módulo instalado no Portal Genérico 
para Operadores (GTP) que proporciona aos utilizadores funcionalidades dedicadas à consulta 
e gestão dos respetivos dados de operador económico (EO). 
 
Os dados dos EO no eAEO-STP são transmitidos e armazenados no EOS, a aplicação de 
apoio administrativo utilizada pelos funcionários aduaneiros. 
O eAEO-STP tem, por conseguinte, de comunicar com o EOS para transmitir as ações e os 
dados ao EOS, mas também para receber notificações de ações realizadas pelos funcionários 
aduaneiros ou de pedidos (como os pedidos de informações adicionais) dos funcionários 
aduaneiros nos serviços de apoio administrativo. 
 
Os serviços oferecidos aos operadores pelo eAEO-STP consistem na apresentação de novos 
pedidos e na consulta e gestão dos pedidos apresentados, bem como na consulta e gestão dos 
pedidos de AEO e das autorizações de AEO. 
 
Para que sejam considerados AEO, os operadores têm de apresentar um pedido (pedido 
apresentado). Se a autoridade aduaneira recetora verificar que os requisitos específicos são 
cumpridos pelo pedido apresentado e o aceitar, este passa a ser um pedido de AEO. Se o 
operador preencher os critérios para ser considerado um AEO, a autorização de AEO é emitida 
pela autoridade aduaneira de decisão. Cada EO apenas pode dispor de uma autorização de 
AEO válida num determinado momento. 
 
O presente manual do utilizador apresenta as diversas páginas a que os operadores ou os seus 
representantes podem aceder para efeitos de gestão dos dados de AEO. São igualmente 
descritas as ações que podem ser realizadas em relação a esses dados e a disposição das 
mesmas em cada página. 
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2. Características comuns 
 
Os seguintes elementos são comuns a várias páginas do eAEO-STP. 
 
1. Indicações contextuais: 

Ao lado de alguns campos ou caixas da página existem indicações contextuais para ajudar 
os utilizadores a compreender as informações apresentadas ou a preencher o formulário. 
 
 
2. Elementos obrigatórios: 
Os campos e caixas de preenchimento obrigatório estão assinalados com um *. É necessário 
preencher todos os campos obrigatórios para enviar o formulário em causa. 
 
 
3. Botões de ação comuns: 

Ao clicar no botão «Enviar», o formulário é enviado para o EOS. 
Caso o EOS indique a existência de erros de validação, uma lista de erros aparece na parte 
superior da página. 
Após o envio bem-sucedido, o operador pode consultar as informações enviadas para o EOS 
num formato só de leitura. 
 
 

Ao clicar no botão «Guardar como rascunho», o formulário é guardado localmente 
como rascunho, sem ser validado nem enviado para o EOS. 
Um rascunho pode ser reaberto, eliminado ou enviado. Caso seja enviado com sucesso, o 
rascunho é automaticamente eliminado. 
Este botão de ação apenas está disponível em algumas páginas. 
 
 
4. Anexos: 
Em algumas páginas, os utilizadores podem carregar ficheiros como anexo do formulário que 
queiram enviar para o EOS. 
 
Apenas são aceites ficheiros de tipo ZIP (.zip) ou PDF (.pdf). O tamanho máximo aceite é de 
20 MB e o nome do ficheiro pode conter até 32 carateres sem espaços. 
 
Recordamos que, visto que os anexos enviados pelos operadores têm também de ser 
consultados pelas autoridades aduaneiras no EOS, não é utilizada a funcionalidade «Anexos» 
do GTP. Em vez disso, os anexos são enviados e guardados no EOS. Por conseguinte, esses 
anexos podem ser consultados diretamente a partir da(s) página(s) do eAEO-STP em causa, 
mas não a partir da página «Anexos» do GTP. 
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3. Pedidos apresentados 
 
A presente secção especifica as diferentes páginas relacionadas com os pedidos apresentados. 



eAEO-STP v1.2.0.0 – Guia do utilizador  

 

3.1. Consulta 

 
Figura 3.1.1 – Página «Os meus pedidos apresentados» 

 
O operador ou o seu representante podem consultar a lista de pedidos apresentados ligados a 
um EORI específico, clicando em eAEO – Os meus pedidos apresentados, acessível a partir 
do menu da esquerda. 
Tendo em conta que só pode haver um pedido apresentado em curso em toda a UE, a lista 
consiste no pedido apresentado em curso e em possíveis pedidos anteriores não válidos. 
 
É possível consultar um resumo das informações sobre cada pedido extraído do EOS. Nesta 
página, é possível consultar os pormenores de um pedido apresentado específico. 
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Figura 3.1.2 – Página de consulta do pedido apresentado 
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Esta página mostra os pormenores de um pedido apresentado. 
 
Dependendo do estatuto atual do pedido consultado, é possível realizar algumas ações 
relativamente a esse pedido: 
 
 

 
Solicitar a sua retirada (cf. 3.4. Retirada); 

 

 
Solicitar uma alteração (cf. 3.3. Alteração). 

 
Quando a autoridade aduaneira o solicitar, o operador ou o seu representante podem prestar 
informações adicionais relativas a um pedido apresentado (cf. 3.5. Informações adicionais). 
Essas informações podem ser consultadas na parte inferior da página, juntamente com os 
pormenores do pedido apresentado. 
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3.2. Novo pedido apresentado 
 

 
Figura 3.2.1 – Página de seleção do país 

 
Para criar um novo pedido, o utilizador deve clicar em eAEO – Criar um novo pedido, no menu 
do lado esquerdo. 
Deve então proceder à seleção do país para o qual o novo pedido deve ser criado. 
 
Por defeito, o país do utilizador com sessão iniciada (ou seja, o operador ou o seu 
representante) está sempre pré-selecionado com base nas informações do EORI do utilizador. 
 
Caso exista um portal nacional para os operadores do país selecionado, o utilizador não poderá 
continuar a criar um novo pedido através do eAEO-STP, sendo-lhe apresentado o URL do 
portal em causa. 
Caso contrário, obtém acesso à página de criação de um novo pedido. 
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Figura 3.2.2 – Página de apresentação de um novo pedido 
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Esta página permite ao operador apresentar um novo pedido a uma autoridade aduaneira 
recetora no EOS. 
 
Alguns campos são automaticamente preenchidos com as informações extraídas do EORI do 
utilizador com sessão iniciada. 
 
 
 

 
Figura 3.2.3 – Novo pedido apresentado – Ver envios 

 
O novo pedido apresentado pode ser consultado a partir da opção «Envios» do menu do GTP. 
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3.3. Alteração 
 

 
Figura 3.3.1 – Página de pedido de alteração do pedido de AEO 

 
É possível solicitar a alteração de um pedido apresentado sob determinadas condições – se o 
pedido for identificado com o estatuto «E» (enviado) e o Estado-Membro em causa não 
dispuser de um portal nacional para os operadores –, carregando no botão «Pedir alteração» na 
página de consulta dos pedidos apresentados (cf. 3.1. Consulta). 
 
A página contém os mesmos campos que a página de criação e a maioria deles é editável. 
Na parte inferior da página aparece uma caixa adicional, «Pedido de alteração», que permite 
aos utilizadores indicarem uma justificação para o pedido de alteração. 
 
Alguns campos são automaticamente preenchidos com as informações extraídas do EORI do 
utilizador com sessão iniciada. 
 
 
 

 
Figura 3.3.2 – Pedido de alteração do pedido apresentado – Ver envios 
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O pedido de alteração relativo a um pedido apresentado pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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3.4. Retirada 
 

 
Figura 3.4.1 – Página de pedido relativa à retirada do pedido apresentado 

 
É possível solicitar a retirada de um pedido apresentado sob determinadas condições – se o 
pedido for identificado com o estatuto «E» (enviado) e o Estado-Membro em causa não 
dispuser de um portal nacional para os operadores –, carregando no botão «Pedir retirada» na 
página de consulta dos pedidos apresentados (cf. 3.1. Consulta). 
 
A página mostra simplesmente a referência do pedido apresentado em questão e uma zona de 
texto que permite aos utilizadores indicarem uma justificação para o pedido de retirada. 
 
 
 

 
Figura 3.4.2 – Pedido de retirada do pedido apresentado – Ver envios 
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O pedido de retirada relativo a um pedido apresentado pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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3.5. Informações adicionais 
 
A autoridade aduaneira recetora pode pedir ao operador (ou ao seu representante) que forneça 
informações adicionais relativamente ao pedido apresentado no EOS. 
Esse pedido de informações adicionais é recebido no eAEO-STP como uma tarefa acessível a 
partir do menu «Painel de controlo» do GTP. 
 

 
Figura 3.5.1 – Página de tarefas relativas às informações adicionais do pedido apresentado 

 
O separador «Tarefa» da notificação recebida permite ao utilizador fornecer as informações 
solicitadas de uma ou mais das seguintes formas: 
1. Uma descrição textual; 
2. Um ou mais anexos (ficheiros); 
3. Uma versão alterada do pedido apresentado. 
Assim que se seleciona uma opção, abre-se a caixa correspondente. O utilizador tem de 
preencher a(s) caixa(s) selecionada(s) para enviar a resposta. 
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Figura 3.5.2 – Informações adicionais do pedido apresentado – Ver envios 

 
A resposta a um pedido de informações adicionais relativo a um pedido apresentado pode ser 
consultada a partir da tarefa enviada (opção «Painel de controlo» do menu do GTP) ou da lista 
de envios (opção «Envios» do menu do GTP – cf. Figura 3.5.2). 
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4. Pedidos de AEO 
 
Esta secção especifica as diferentes páginas relacionadas com os pedidos de AEO. 
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4.1. Consulta 

 
Figura 4.1.1 – Página «Os meus pedidos de AEO» 

 
O operador ou o seu representante podem consultar a lista de pedidos de AEO e de possíveis 
pedidos anteriormente válidos ligados a um EORI específico, clicando em eAEO – Os meus 
pedidos de AEO, acessível a partir do menu da esquerda. 
Tendo em conta que só pode haver um pedido válido de AEO em toda a UE, a lista consiste no 
pedido de AEO em curso e em possíveis pedidos de AEO anteriores não válidos. 
 
É possível consultar um resumo das informações sobre cada pedido de AEO extraído do EOS. 
Nesta página, é possível consultar os pormenores de um pedido de AEO específico. 
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Figura 4.1.2 – Página de consulta do pedido de AEO 
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Esta página mostra os pormenores de um pedido de AEO, incluindo eventuais indeferimentos, 
informações adicionais e ajustamentos relacionados com o mesmo. 
 
Dependendo do estatuto atual do pedido de AEO consultado, é possível realizar algumas ações 
relativamente a esse pedido: 
 

 
Solicitar a sua retirada (cf. 4.3. Retirada); 

 

 
Solicitar uma alteração (cf. 4.2. Alteração); 

 

 
Solicitar um ajustamento (cf. 4.5. Ajustamentos). 
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4.2. Alteração 
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Figura 4.2.1 – Página de pedido de alteração do pedido de AEO 
 

É possível solicitar a alteração de um pedido de AEO sob determinadas condições – se o 
pedido for válido (ou seja, não tiver sido indeferido) e o Estado-Membro em causa não dispuser 
de um portal nacional para os operadores –, clicando no botão «Pedir alteração» na página de 
consulta dos pedidos de AEO (cf. 4.1. Consulta). 
 
A página contém os mesmos campos que a página de visualização e a maioria deles é editável. 
Na parte inferior da página aparece uma caixa adicional, «Pedido de alteração», que permite 
aos utilizadores indicarem uma justificação para o pedido de alteração. 
 
Alguns campos são automaticamente preenchidos com as informações extraídas do EORI do 
utilizador com sessão iniciada. 
 
 

 
Figura 4.2.2 – Pedido de alteração do pedido de AEO – Ver envios 

 
O pedido de alteração relativo a um pedido de AEO pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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4.3. Retirada 
 

 
Figura 4.3.1 – Página de pedido de retirada do pedido de AEO 

 
É possível solicitar a retirada de um pedido de AEO sob determinadas condições – o pedido é 
válido (ou seja, não foi indeferido) e o Estado-Membro em causa não dispõe de um portal 
nacional para os operadores –, clicando no botão «Pedir retirada» na página de consulta dos 
pedidos de AEO (cf. 1.1. Consulta). 
 
A página mostra simplesmente a referência do pedido de AEO em questão e uma zona de texto 
que permite aos utilizadores indicarem uma justificação para o pedido de retirada. 
 
 

 
 

 
Figura 4.3.2 – Pedido de retirada do pedido de AEO – Ver envios 
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O pedido de retirada relativo a um pedido de AEO pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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4.4. Informações adicionais 
 
A autoridade aduaneira recetora pode pedir ao operador (ou ao seu representante) que forneça 
informações adicionais relativamente ao pedido apresentado no EOS. 
Esse pedido de informações adicionais é recebido no eAEO-STP como uma tarefa acessível a 
partir do menu «Painel de controlo» do GTP. 
 

 
Figura 4.4.1 – Pedido de AEO – Página de tarefas relativas às informações adicionais 

 
O separador «Tarefa» da notificação recebida permite ao utilizador fornecer as informações 
solicitadas de uma ou mais das seguintes formas: 
1. Uma descrição textual; 
2. Uma versão alterada do pedido de AEO. 
Assim que se seleciona uma opção, abre-se a caixa correspondente. O utilizador tem de 
preencher a(s) caixa(s) selecionada(s) para enviar a resposta. 
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Figura 4.4.2 – Informações adicionais relativas ao pedido de AEO – Ver envios 

 
A resposta a um pedido de informações adicionais relativo a um pedido de AEO pode ser 
consultada a partir da tarefa enviada (opção «Painel de controlo» do menu do GTP) ou da lista 
de envios (opção «Envios» do menu do GTP – cf. Figura 4.4.2). 
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4.5. Ajustamentos 
 
1. Pedido de ajustamentos 
 

 
Figura 4.5.1 – Página de pedido de ajustamentos relativos ao pedido de AEO 

 
O operador pode solicitar um adiamento para aplicar ajustamentos na sua empresa. 
Esses pedidos podem ser efetuados, clicando no botão «Pedir ajustamentos» a partir da página 
de consulta dos pedidos de AEO (cf. 4.1. Consulta). 
 
A página de pedido de ajustamentos mostra: 

•  A referência do pedido de AEO a que se referem os ajustamentos; 
•  O adiamento proposto para aplicar os ajustamentos (em dias); 
•  A descrição dos ajustamentos propostos. 
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Figura 4.5.2 – Pedido de ajustamentos relativos ao pedido de AEO – Ver envios 

 
O pedido de ajustamentos relativo a um pedido de AEO pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
 
 
 
2. Resultados dos ajustamentos 
 
O pedido de ajustamentos enviado pelo operador pode ser deferido ou indeferido pela 
autoridade aduaneira competente no EOS. 
 
A resposta da autoridade aduaneira é recebida sob as seguintes formas: 

•  Uma tarefa (cf. Figura 4.5.3) que permite ao operador apresentar os resultados dos 
ajustamentos, se o pedido for deferido; ou 

•  Uma notificação simples que explique a razão do indeferimento, se o pedido for 
indeferido. 

 
Em ambos os casos, é possível aceder à resposta a partir da opção «Painel de controlo» do 
GTP. 
 
Além disso, assim que um pedido seja deferido, o respetivo registo referente aos 
«Ajustamentos» passa a estar visível na página de consulta do pedido de AEO (cf. 4.1. 
Consulta). 
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Figura 4.5.3 – Pedido de AEO – Página de tarefas relativas à resposta ao pedido de 

ajustamentos 
 
Se o pedido for deferido pela autoridade aduaneira de decisão, o separador «Tarefa» da 
notificação recebida permite ao utilizador apresentar os resultados dos ajustamentos aplicados 
no prazo proposto. Os resultados são apresentados sob a forma de uma descrição textual. 
 

Ao clicar no botão «Enviar», o formulário é enviado para o EOS. 
Caso o EOS indique a existência de erros de validação, uma lista de erros aparece na 
parte superior da página. 

 

 
Ao clicar no botão «Ver» ao lado do campo «Envios conexos», é aberta a página do 
pedido de ajustamentos que o operador enviou anteriormente. 
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Figura 4.5.4 – Ajustamentos relativos ao pedido de AEO – Ver envios 

 
A resposta a um pedido de ajustamentos relativo a um pedido de AEO pode ser consultada a 
partir da tarefa enviada (opção «Painel de controlo» do menu do GTP) ou da lista de envios 
(opção «Envios» do menu do GTP – cf. Figura 4.5.4). 
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4.5. Direito a ser ouvido 
 
Os operadores têm o direito a ser ouvidos, tendo nomeadamente a possibilidade de expressar 
as suas opiniões quando uma autoridade aduaneira de decisão pretenda indeferir o seu pedido 
de AEO no EOS. 
A intenção de indeferimento é recebida no eAEO-STP como uma tarefa acessível a partir do 
menu «Painel de controlo» do GTP. 
 

 
Figura 4.5.1 – Pedido de AEO – Página de tarefas relativas ao direito a ser ouvido 

 
O separador «Tarefa» da notificação recebida mostra: 

•  A referência do pedido de AEO em questão; 
•  A(s) razão(ões) pelas quais a autoridade aduaneira de decisão pretende indeferir esse 

pedido; 
•  Uma zona de texto editável e obrigatória que permite ao operador responder em formato 

textual; 
•  Um botão que permite ao operador carregar um anexo facultativo em resposta. 
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Figura 4.5.2 – Direito a ser ouvido relativo ao pedido de AEO – Ver envios 

 
A resposta a um pedido relacionado com o direito a ser ouvido relativo a um pedido de AEO 
pode ser consultada a partir da tarefa enviada (opção «Painel de controlo» do menu do GTP) ou 
da lista de envios (opção «Envios» do menu do GTP – cf. Figura 4.5.2). 
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5. Autorizações de AEO 
 
Esta secção especifica as diferentes páginas relacionadas com as autorizações de AEO. 
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5.1. Consulta 

 
Figura 5.1.1 – Página «As minhas autorizações de AEO» 

 
O operador ou o seu representante podem consultar a lista de autorizações de AEO e possíveis 
autorizações de AEO anteriormente válidas ligadas a um EORI específico, clicando em eAEO – 
As minhas autorizações de AEO, acessível a partir do menu da esquerda. 
Tendo em conta que só pode haver uma autorização de AEO válida em toda a UE, a lista 
consiste na autorização de AEO válida e em autorizações de AEO anteriores não válidas. 
 
É possível consultar um resumo das informações sobre cada autorização de AEO extraída do 
EOS. Nesta página, é possível consultar os pormenores de uma autorização de AEO 
específica. 
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Figura 5.1.2 – Página de consulta da autorização de AEO 
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Esta página mostra os pormenores de uma autorização de AEO, incluindo eventuais 
suspensões, revogações e reavaliações com ela relacionadas. 
 
Dependendo do estatuto atual da autorização de AEO consultada, é possível realizar algumas 
ações relativamente a essa autorização: 

 
 

 
Solicitar uma alteração à autorização de AEO (cf. 5.2. Alteração); 

 

 
Solicitar a adoção de medidas (cf. 5.3. Suspensão e adoção de medidas); 

 

 
Solicitar a prorrogação para adoção de medidas (cf. 5.3. Suspensão e adoção de 
medidas); 

 

 
Solicitar a revogação da autorização de AEO (cf. 5.4. Revogação); 

 

 
Fornecer informações que podem incidir sobre a prorrogação da decisão (cf. 5.5. 
Fornecer informações que podem incidir sobre a prorrogação da decisão). 
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5.2. Alteração 

 
Figura 5.2.1 – Página de pedido de alteração da autorização de AEO 

 
É possível solicitar a alteração de uma autorização de AEO sob determinadas condições – se a 
autorização for válida (ou seja, não tiver sido suspensa ou revogada) e o Estado-Membro em 
causa não dispuser de um portal nacional para os operadores –, clicando no botão «Pedir 
alteração» na página de consulta da autorização de AEO (cf. 5.1. Consulta). 
 
A página contém os mesmos campos que a página de visualização e alguns são editáveis. 
Na parte inferior da página aparece uma caixa adicional, «Descrição do pedido de alteração», 
que permite aos utilizadores indicarem uma justificação para o pedido de alteração. 
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Figura 5.2.2 – Pedido de alteração da autorização de AEO – Ver envios 

 
O pedido de alteração relativo a uma autorização de AEO pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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5.3. Suspensão e adoção de medidas 
 
Os operadores têm a possibilidade de solicitar um adiamento para adotar medidas nas 
respetivas empresas ou as autoridades aduaneiras podem solicitar aos mesmos que adotem 
medidas. 
 
Durante o prazo correspondente, a respetiva autorização de AEO tem de ser suspensa. 
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5.3.1. Medidas propostas 
 
 
1. Pedido do operador: 
 

 
Figura 5.3.1.1 – Página de pedido de suspensão e medidas propostas relativas à autorização 

de AEO 
 

O operador tem a possibilidade de solicitar a suspensão da respetiva autorização de AEO para 
adotar medidas. 
Esses pedidos podem ser efetuados, clicando no botão «Pedido de medidas a adotar» a partir 
da página de consulta da autorização de AEO (cf. 5.1. Consulta). 
 
A página do pedido mostra os seguintes elementos: 

•  A referência da autorização de AEO a que se refere o pedido; 
•  Os pormenores não editáveis do pedido de suspensão (ou seja, a data da suspensão, o 

iniciador e a razão da suspensão); 
•  Os critérios segundo os quais as medidas deverão ser adotadas; 
•  O adiamento proposto para aplicar as medidas propostas (em dias); 
•  A descrição das medidas propostas pelo operador. 
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Figura 5.3.1.2 – Pedido de adoção de medidas relativas à autorização de AEO – Ver envios 

 
O pedido de ajustamentos relativo a um pedido de AEO pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
 
 
 
2. Pedido da autoridade aduaneira: 
 
A autoridade aduaneira pode igualmente solicitar ao operador a adoção de medidas no EOS. 
Esse pedido para adotar medidas é recebido no eAEO-STP como uma tarefa acessível a partir 
do menu «Painel de controlo» do GTP. 
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Figura 5.3.1.3 – Autorização de AEO – Página de tarefas relativas às medidas a adotar 

 
O separador «Tarefa» da notificação recebida mostra os seguintes elementos: 

•  A referência da autorização de AEO a que se refere o pedido; 
•  As informações num formato só de leitura prestadas pela autoridade aduaneira sobre o 

pedido (critérios e descrição textual); 
•  O prazo (em dias) proposto pelo operador para aplicar as medidas propostas; 
•  A descrição das medidas propostas pelo operador. 
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Figura 5.3.1.4 – Resposta à adoção de medidas relativas à autorização de AEO – Ver envios 

 
A resposta a um pedido da autoridade aduaneira para adotar medidas pode ser consultada a 
partir da tarefa enviada (opção «Painel de controlo» do menu do GTP) ou da lista de envios 
(opção «Envios» do menu do GTP – cf. Figura 5.3.1.4). 
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5.3.2. Medidas adotadas 
 
As medidas propostas enviadas pelo operador, por sua própria iniciativa ou em resposta a um 
pedido da autoridade aduaneira (cf. 5.3.1), podem ser deferidas ou indeferidas pela autoridade 
aduaneira competente no EOS. 
 
A resposta da autoridade aduaneira é recebida sob as seguintes formas: 

•  Uma tarefa (cf. Figura 5.3.2.1) que permite ao operador apresentar as medidas adotadas, 
se as medidas propostas forem deferidas; ou 

•  Uma notificação simples que explique a razão do indeferimento, se o pedido for 
indeferido. 

 
Em ambos os casos, é possível aceder à resposta a partir da opção «Painel de controlo» do 
GTP. 
 
Além disso, assim que as medidas propostas sejam deferidas, o respetivo registo referente à 
«Adoção de medidas» passa a estar visível na página de consulta da autorização de AEO (cf. 
5.1. Consulta) no registo de suspensão relacionado. 
 

 
Figura 5.3.2.1 – Autorização de AEO – Página de tarefas relativas à resposta às medidas 

propostas 
 
Se as medidas propostas forem deferidas pela autoridade aduaneira, o separador «Tarefa» da 
notificação recebida permite ao utilizador apresentar as medidas adotadas no prazo proposto. 
As medidas são apresentadas sob a forma de uma descrição textual. 
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Ao clicar no botão «Ver» ao lado do campo «Envios conexos», é aberta a página das 
medidas propostas que o operador enviou anteriormente. 

 

 
Figura 5.3.2.2 – Medidas adotadas relativas à autorização de AEO – Ver envios 

 
O envio relativo às medidas adotadas pode ser consultado a partir da tarefa enviada (opção 
«Painel de controlo» do menu do GTP) ou da lista de envios (opção «Envios» do menu do GTP 
– cf. Figura 5.3.2.2). 
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5.3.3. Prorrogação para adoção de medidas 
 

1. Pedido de prorrogação 
 

 
Figura 5.3.3.1 – Página de pedido de prorrogação para adoção de medidas relativas à 

autorização de AEO 
 

Se a tarefa relativa à comunicação das medidas adotadas (cf. 5.3.2) não tiver expirado, o 
operador pode solicitar a prorrogação do prazo da tarefa. 
O objetivo consiste em solicitar uma prorrogação adicional para aplicar as medidas propostas 
(cf. 5.3.1). 
Estes pedidos podem ser dirigidos à autoridade aduaneira competente, clicando no botão 
«Pedir prorrogação do prazo para adotar medidas» a partir da página de consulta da 
autorização de AEO (cf. 5.1. Consulta). 
 
A página contém os seguintes elementos: 

•  A referência da autorização de AEO a que se refere o pedido; 
•  O novo prazo proposto para aplicar as medidas (sob a forma de uma data); 
•  Uma descrição textual para descrever a razão subjacente ao pedido. 
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Figura 5.3.3.2 – Pedido de prorrogação para adoção de medidas relativas à autorização – Ver 

envios 
 
O pedido de prorrogação do prazo para adoção de medidas relativas a uma autorização de 
AEO pode ser consultado a partir da opção «Envios» do menu do GTP. 
 
 
 
2. Resposta ao pedido de prorrogação 
 
O pedido de prorrogação enviado pelo operador pode ser deferido ou indeferido pela autoridade 
aduaneira no EOS. 
 
A resposta da autoridade aduaneira é recebida sob a forma de uma notificação simples que 
explica a decisão. 
Se o pedido for deferido, esta notificação vai igualmente prorrogar o prazo da tarefa relativa às 
«medidas adotadas» (cf. 5.3.2) até à data proposta. 
 
Em ambos os casos, é possível aceder à resposta a partir da opção «Painel de controlo» do 
GTP. 
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5.4. Revogação 
 

 
Figura 5.4.1 – Página de pedido de revogação da autorização de AEO 

 
O pedido de revogação de uma autorização de AEO válida pode ser efetuado, clicando no 
botão «Revogação» a partir da página de consulta da autorização de AEO (cf. 5.1. Consulta). 
 
A página mostra os seguintes elementos: 

•  A referência da autorização de AEO a que se refere o pedido; 
•  O indicador parcial da revogação (apenas disponível para autorizações de AEOF); 
•  A data de revogação solicitada; 
•  Uma justificação obrigatória do pedido de revogação. 

 
 
 

 
Figura 5.4.2 – Pedido de revogação da autorização de AEO – Ver envios 
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O pedido de revogação de uma autorização de AEO pode ser consultado a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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5.5. Fornecer informações que podem incidir sobre a prorrogação da 
decisão 

 

 
Figura 5.5.1 – Autorização de AEO – Página «Fornecer informações que podem incidir sobre a 

prorrogação da decisão» 
 

O operador tem a possibilidade de transmitir à autoridade aduaneira competente algumas 
informações que podem incidir sobre a prorrogação da decisão. 
Este processo pode ser encetado, clicando no botão «Fornecer informações que podem incidir 
sobre a prorrogação da decisão» na página de consulta da autorização de AEO (cf. 5.1. 
Consulta). 
 
A página apresenta apenas uma campo editável que permite ao operador introduzir uma 
descrição textual das informações que pretende comunicar à autoridade aduaneira. 
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Figura 5.5.2 – Fornecer informações que podem incidir sobre a prorrogação da decisão da 

autorização de AEO – Ver envios 
 
Os envios relativos a este tipo de comunicações podem ser consultados a partir da opção 
«Envios» do menu do GTP. 
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5.6. Direito a ser ouvido 
 
Os operadores têm o direito a ser ouvidos, tendo nomeadamente a possibilidade de expressar 
as suas opiniões quando uma autoridade aduaneira pretenda suspender ou revogar a 
respetiva autorização de AEO no EOS. 
A intenção de suspender ou revogar é recebida no eAEO-STP como uma tarefa acessível a 
partir do menu «Painel de controlo» do GTP. 
 

 
Figura 5.6.1 – Autorização de AEO – Página de tarefas relativas ao direito a ser ouvido 

 
O separador «Tarefa» da notificação recebida mostra: 

•  A referência da autorização de AEO em questão; 
•  A(s) razão(ões) pelas quais a autoridade aduaneira pretende suspender ou revogar essa 

autorização; 
•  Uma zona de texto editável e obrigatória que permite ao operador responder em formato 

textual; 
•  Um botão que permite ao operador carregar um anexo facultativo em resposta. 
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Figura 5.6.2 – Direito a ser ouvido relativo à autorização de AEO – Ver envios 

 
A resposta a um pedido relacionado com o direito a ser ouvido relativo a uma autorização de 
AEO pode ser consultada a partir da tarefa enviada (opção «Painel de controlo» do menu do 
GTP) ou da lista de envios (opção «Envios» do menu do GTP – cf. Figura 5.6.2). 
 
 


