Serviços de Valor Acrescentado e Sobretaxas
Em v igor em Portugal a partir de 1 de Janeiro de 2018

A FedEx Express oferece aos clientes uma grande variedade de opções de expedição às quais se
poderão aplicar custos acrescentados ou sobretaxas. A tabela em baixo apresenta informação
adicional relativa a estes serviços adicionais e outros serviços de expedição úteis.

+ Tarifas de Serviços de Valor Acrescentado(1)
Os serviços de valor acrescentado da FedEx Express permitem-lhe adequar a sua expedição às suas
necessidades (ou às necessidades dos seus destinatários). As tarifas aplicáveis encontram-se detalhadas
na tabela em baixo.

Os s erviços de expedição de Mercadorias Perigosas oferecidos pela FedEx
Expres s permitem a expedição de substâncias e materiais perigosos
regul ados, incluindo desalfandegamento e entrega porta a porta.
As ta ri fas a plicáveis dependem do tipo de Mercadorias Perigosas:

Mercadorias Perigosas(1)
Apenas disponível para
Servi ços Express.

• Mercadorias Perigosas Acessíveis (MPA)
O conteúdo da embalagem deverá encontrar-se acessível durante o
tra ns porte, por motivos de s egurança.
• Mercadorias Perigosas Inacessíveis (MPI)
Nã o é necessário aceder ao conteúdo da embalagem durante o
tra ns porte, pelo que a mesma poderá ser tra nsportada juntamente com
outra ca rga.
• Gelo Seco (GS)
O Gel o Seco é uma mercadoria perigosa que requer manuseamento
es pecial, encontrando-se s ujeito a regulamentação simplificada. Isto
s i gnifica que é possível disponibilizar o s erviço de transporte deste
ma terial em l ocais onde os serviços de expedição de Mercadorias
Peri gosas completamente reguladas não se encontram disponíveis.
Ca s o uma expedição inclua Gelo Seco e Mercadorias Perigosas, s erá
a penas aplicável a sobretaxa referente a Mercadorias Perigosas.
Cons ulte as Condições de Transporte da FedEx Express
(fedex.com/fr_english/services/terms/) e a secção de Mercadorias
Peri gosas, em fedex.com/fr.

Mala Diplomática
(Correio Diplomático)(1)

FedEx® Electronic Trade
Documents

Etiquetas Globais
Impressas da FedEx para
Expedição de
Devoluções ou
Importação(1)
Etiquetas Globais
Eletrónicas da FedEx
para Expedição de
Devoluções ou
Importação(1)

Acei ta mos expedições diplomáticas entre embaixadas e consulados do
mes mo país para entrega através do serviço International Pri ority®. De
a cordo com a Convenção de Viena de 1961, a s Ma las Diplomáticas
encontram-se abrangidas pelo regime de imunidade diplomática no que
res peita a i nspeções ou a trasos.
O s erviço FedEx Electronic Trade Documents (ETD) permite agilizar os
processos de expedição i nternacional a o possibilitar o carregamento
onl ine de documentação aduaneira. O s erviço ETD permite reduzir o
número de documentos i mpressos em papel e a celerar o processo de
recol ha, para além de possibilitar o pré-desalfandegamento das
expedições, reduzindo assim o risco de atrasos na a lfândega. A
funci onalidade ETD necessita de s er ativada na ferramenta de expedição
a utomática.
Cri e eti quetas para expedição de devoluções ou mercadorias i mportadas
no s eu computador ou sistema de expedição. Basta imprimir e enviar as
eti quetas impressas a os seus clientes por correio ou em formato PDF por
e-ma il.
Cri e eti quetas para expedição de devoluções ou mercadorias i mportadas
e permi ta o a cesso eletrónico pelos seus clientes e respetiva edição
qua ndo necessário.

Tarifas(2) (EUR)

INTERNACIONAL
• MPA:
• Encomenda (IP):
71€/expedição
• Ca rga (IPF):
1,20€/kg(3)
• MPI:
• Encomenda (IP):
47€/expedição
• Ca rga (IPF):
0,70€/kg(3)
• GS:
• Encomenda (IP):
11€/expedição
• Ca rga (IPF):
0,20€/kg(3)

Gra tui to

Gra tui to

Gra tui to

1,20€/eti queta

Para informação adicional, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em 707 100 869
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Definição

FREN-VASS

Serviço

FedEx Priority Alert™ (1)

FedEx Priority Alert
Plus™(1)

On Demand Care(1)

Hold at FedEx Location(1)

Third Party Consignee(1)

Serviço de
Intermediação
Aduaneira da FedEx

É a plicável uma ta xa adicional a expedições FedEx International
Broker Select (BSO) sempre que s e verifiquem todas as s eguintes
s i tuações:
• A expedição é desalfandegada por um agente (ou seja,
qua lquer outra entidade que não a FedEx Express ou um
a gente designado pela FedEx Express).
• A FedEx Express recolhe a mercadoria nas i nstalações do a gente
e procede à respetiva entrega ao destinatário final.
• A l ocalização do destinatário é s ervida por um ponto de
des alfandegamento diferente do utilizado pelo agente.
FedEx Pri ority Al ert (FPA) é um servi ço especializado,
di s ponibilizado a penas mediante contrato, especificamente
concebido para clientes que necessitam de um eleva do grau de
vi s i bilidade nas expedições e cumprimento das condições de
entrega. Ao combinar procedimentos especiais de ca rregamento a
bordo, ra streio do estado da expedição e recuperação operacional,
o s ervi ço FPA constitui uma s olução completamente fiável para as
s uas expedições.
O s ervi ço FedEx Pri ority Al ert Pl us (FPA+) i nclui todas as
ca ra cterísticas do s erviço FPA, para a lém da capacidade de
i ntervenção proactiva durante a expedição de mercadorias
s ensíveis à temperatura. O s erviço FPA+ i nclui a s funcionalidades
de s ubstituição de gelo e bolsas de gel, a ssim como refrigeração.
On Dema nd Ca re (ODC) é um s erviço de custos a crescidos
des tinado à expedição de mercadorias não alimentares que inclui
procedimentos de intervenção, tais como substituição de Gelo
Seco e recondicionamento/substituição de bolsas de gel de
refri geração, de forma a manter a temperatura dentro do i ntervalo
de va l ores a ceitáveis em ca so de atraso no transporte de
merca dorias que requerem condições de temperatura controlada.
Es te s erviço não se encontra disponível em todos os locais. Este
s ervi ço não é garantido, encontrando-se sujeito à i dentificação das
merca dorias expedidas, devendo ser s olicitado através do Serviço
de Apoio ao Cl iente.
Em a l ternativa à entrega a uma empresa ou residência, poderá
opta r pelo serviço Hold a t FedEx Location, caso em que o
des tinatário procederá à recolha numa das l ocalizações da FedEx
Expres s.
O s ervi ço FedEx Third Party Consignee International Pri ority (TPC) é
um s ervi ço de va lor a crescentado destinado a clientes que não
pretendem revelar o va lor comercial da expedição e a i nformação
do expedidor aos respetivos destinatários. Este servi ço permite a
entrega de mercadorias a os destinatários finais sem fatura
comerci al.
A FedEx Express oferece um serviço padronizado de
des alfandegamento destinado a assegurar a entrega atempada das
s uas mercadorias. Oferecemos ainda uma série de s oluções de
des alfandegamento de mercadorias recebidas, s ujeito a uma taxa
a di cional (acrescida de IVA à taxa a plicável).

Tarifas(2) (EUR)

1,56€/kg(3)
(míni mo de 10,40€)

FedEx International
Pri ori ty®: 0,78€/kg(3)
(míni mo de 21€)
FedEx International
Pri ori ty® Freight:
0,36€/kg(3) (míni mo de
156€)
FedEx International
Pri ori ty®: 1,04€/kg(3)
(míni mo de 26€)
FedEx International
Pri ori ty® Freight:
0,52€/kg(3) (míni mo de
208€)
FedEx International
Pri ori ty® e
FedEx International
Economy®: 4,16€/kg(3)
(míni mo de 104€)
FedEx International
Pri ori ty® Freight e FedEx
International Economy®
Frei ght: 1,04€/kg(3)
(míni mo de 416€)
Gra tui to

15€/expedição

Ma i s i nformação
di s ponível em
fedex.com/fr_english/
a nci llaryservi ces.

Para informação adicional, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em 707 100 869
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FedEx International
Broker Select Option(1)

Definição

FREN-VASS

Serviço

Poderá optar por uma das s eguintes modalidades de entrega(4)
a o a gendar a s ua expedição:
1. Assinatura não Requerida: A FedEx i rá tentar obter uma
a s sinatura no endereço da entrega. Em caso de ausência
de um i ndivíduo capaz de assinar, a FedEx i rá colocar a
embalagem num l ocal seguro, sem obter qualquer
a s sinatura.
2. Assinatura Indireta Requerida: A FedEx i rá obter uma
a s sinatura de um indivíduo presente no endereço da
entrega, vi zinho ou porteiro. Em ca so de a usência de um
i ndivíduo ca paz de assinar, a FedEx i rá realizar uma nova
tenta tiva de entrega da embalagem.
3. Assinatura Direta Requerida: A FedEx i rá obter uma
a s sinatura de um indivíduo presente no endereço da
entrega. Em caso de ausência de um indivíduo capaz de
a s sinar, a FedEx i rá realizar uma nova tentativa de entrega
da embalagem.
4. Assinatura de um Adulto Requerida: A FedEx i rá obter uma
a s sinatura de um indivíduo maior de i dade presente no
endereço da entrega, encontrando-se este procedimento
s ujeito à a presentação de um documento de identificação
vá l i do. Em ca so de a usência de um indivíduo ca paz de
a s sinar, a FedEx i rá realizar uma nova tentativa de entrega
da embalagem. A definição de maioridade va ria de a cordo
com o pa ís de destino. Pa ra efeitos deste servi ço, é
cons iderada a idade estipulada para um a dulto e não a
i da de requerida para a aquisição de determinados produtos
(por exemplo, á lcool).

Tarifas(2) (EUR)

1. Gra tui to
2. Gra tui to. As
expedições
res i denciais para os
EUA e Ca na dá com
va l or declarado
i nferior a USD 500
encontram-se
s ujeitas a uma
s obretaxa de
2€/expedição.
3. 2,50€/expedição.
Gra tui to para
expedições para os EUA
e Ca na dá com valor
decl arado s uperior a
USD 500.
4. 3,15€/expedição

Para informação adicional, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em 707 100 869
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Opções de Assinatura
à Entrega

Definição

FREN-VASS

Serviço

+

Sobretaxas

Os seus custos de transporte poderão encontrar-se sujeitos a taxas adicionais. As sobretaxas aplicáveis
encontram-se descritas na tabela em baixo.

Correção de
Endereço

Serviço de Área
Alargada

Sobretaxa de
Combustível

A FedEx a plica uma sobretaxa a expedições FedEx
International Pri ority® Freight e FedEx International Economy®
Frei ght que incluam pelo um ou mais itens, patins ou paletes
nã o empilháveis. Entende-se por itens, patins ou paletes não
empilháveis a queles para os quais não seja possível proceder
a o empilhamento verti cal, de forma s egura. Esta sobretaxa
a pl ica-se uma única vez por expedição, mesmo que esta
úl ti ma i nclua vá rios itens i dentificados como não empilháveis.
Ca s o o endereço de um destinatário num Documento de
Tra ns porte Aéreo, Ca rta de Porte Aéreo ou etiqueta de
expedição se encontre incompleto ou i ncorreto, a FedEx
poderá tentar encontrar o endereço correto e concluir a
entrega, caso em que será a plicada uma sobretaxa. Caso não
s eja possível efetuar a entrega, a FedEx não será responsável
pel o i ncumprimento do compromisso de entrega.
No ca s o do servi ço FedEx International Broker Select, a
s obretaxa de correção do endereço será a plicável caso o
endereço do a gente se encontre i ncompleto ou incorreto na
Ca rta de Porte Aéreo ou em qualquer outra documentação de
expedição. Caso não nos seja possível determinar o endereço
correto ou contactar o agente, poderemos tentar contactar o
expedidor para obter cl arificação relativa mente a o endereço
ou i nstruções relativas à devolução da expedição. Ca so não
nos s eja possível efetuar a entrega nestas circunstâncias, a
FedEx nã o será responsável pelo i ncumprimento do
compromisso de entrega.
A recol ha ou entrega de mercadorias em áreas remotas
e/ou de difícil acesso encontra-se s ujeita a uma s obretaxa
de Área Alargada de Recolha ou Área Alargada de Entrega.
Cons ulte a lista de códigos postais a os quais se a plica esta
s obretaxa.

Sobretaxa Internacional de Combustível
A FedEx Express adotou uma Sobretaxa Dinâmica de
Combus tível, de acordo com a va riação dos preços do
querosene para aviação, reservando-se o direito de aplicar
uma s obretaxa de combustível.
Sobretaxa Doméstica de Combustível para Transporte de
Entregas Prioritárias no Dia Seguinte
A FedEx Express aplica uma Sobretaxa Dinâmica de
Combus tível, de acordo com a va riação dos preços dos
combustíveis automóveis na área da EU em questão.

Tarifas(2) (EUR)

154€/expedição

7,80€/expedição

Área Al argada de
Recol ha:
0,42€/kg(3) (míni mo de
20€)
Área Al argada de
Entrega :
0,42€/kg(3) (míni mo de
20€)

Aceda a fedex.com/ptpt/s hipping/surcharges.h
tml pa ra i nformação
a tua lizada relativa à
s obretaxa de
combustível.

Para informação adicional, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em 707 100 869
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Sobretaxa de
Manuseamento
Adicional –
Mercadorias não
Empilháveis

Definição

FREN-VASS

Serviço

Serviço

Entrega ao Sábado

Faturação a
Terceiros(5)

Definição
Poderá ser a plicável uma sobretaxa em caso de entregas
efetuadas a o Sábado. A disponibilidade do servi ço poderá
va ri a r de a cordo com os l ocais de recolha e entrega.
Nos ca sos em que o Sábado constitua um dia útil no país de
des tino, não é necessário indicar a opção Entrega ao Sábado
na Ca rta de Porte Aéreo, não se aplicando a s obretaxa.
Conta cte o Serviço de Apoio a o Cl iente para informação
deta lhada.
A Sobretaxa de Faturação a Terceiros a plica-se a expedições
fa tura das a terceiros, sendo cobrada a estes últimos(6).
Es ta s obretaxa a plica-se nos casos em que os números de
conta do expedidor e da terceira parte envolvi da não são
deti dos pela mesma empresa, conforme determinado pela
FedEx.

Tarifas(2) (EUR)

22€

2,5% do cus to total da
expedição.
O cus to total da
expedição inclui custos de
tra ns porte, sobretaxas e
cus tos a dicionais, não
i ncl uindo taxas
a duaneiras, impostos e
cus tos s uplementares
a pl icáveis a o servi ço de
des alfandegamento.

Para informação adicional, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em 707 100 869

FREN-VASS

© Federal Express Corporation , todos os direitos reservad os – 2018.

(1) A disponibilidade dos serviços e os tempos de trânsito poderão variar de acordo com o código postal. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para mais informação
acerca da disponibilidade dos serviços e tempos de trânsito exatos na sua área.
(2) IVA não incluído.
(3) A taxa aplicável por quilograma será aplicada a qualquer fração de 1 kg.
(4) Algumas opções de entrega poderão não se encontrar disponíveis em determinadas origens ou destinos. Aceda a fedex.com/pt para informação detalhada.
(5) Sobretaxa em vigor desde 22 de Janeiro de 2018.
(6) A definição de Faturação da Expedição a Terceiros encontra-se incluída nas Condições de Transporte da FedEx na EMEA, em fedex.com.

