
Peço ao meu empregador (transportador ou no local 
de carregamento da mercadoria) que obtenha os 
documentos obrigatórios relativos às mercadorias que 
transporto para transpor a fronteira.

Site das Aduanas francesas: douane.gouv.fr

Service d’Information des Douanes: 
+33 8 11 20 44 44  (0,06€/min + preço da chamada)

Formulário de contato: 
douane.gouv.fr/contact-et-assistance/etre-rappele

Contatos úteis e links para quaisquer 
perguntas relativas ao Brexit

Se desejar maiores informações sobre 
os novos procedimentos de transposi-
ção das fronteiras, poderá contatar as 
seguintes autoridades, para a França
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www.douane.gouv.fr

C ondutores, no caso de saída sem 
acordo do Reino Unido da União 
Europeia (cenário «no deal»), terão 

de transpor uma fronteira e apresentar 
formalidades aduaneiras válidas.
 
Juntos, devemos prever as hipóteses pos-
síveis e antecipar o máximo de imprevistos. 
Eis um recapitulativo que lhe permite desde 
já preparar-se, especificando-lhe os  
documentos a serem previstos para garantir 
a transposição da fronteira.
 
Sabemos que as suas mercadorias e o seu 
tempo são preciosos. Juntos, devemos 
antecipar ao máximo os procedimentos 
para evitar a todos bloqueamentos ou 
desaceleração do trânsito.

Vamos transpor o Brexit juntos

Preparo-me da melhor
maneira para transpor
a fronteira

Importação  
ou exportação 
pós Brexit

Este documento encontra-se 
disponível em outros idiomas



Importação
Tem documentos aduaneiros 
com código de barras?

Tem documentos aduaneiros 
com códigos de barras?

Sim

Passe o
documento
no scanner

Não

SimNão

Não

* caderneta Trânsito Internacional Rodoviário / Admissão Temporária      
** serviço encarregado de controlos veterinários e fitossanitários

Está a transportar envios
postais ou está vazio?

As formalidades aduaneiras 
têm de ser cumpridas para 
continuar o seu caminho

Exportação

Boa viagem!Boa viagem!

Para um camião com envios postais

Para um camião com caderneta TIR/ATA*

 
Para um camião que transporta mercadorias 
cujo valor em faturas é inferior a 1 000€

As formalidades 
aduaneiras devem 
ser cumpridas 
para continuar o 
seu caminho.

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

* caderneta Trânsito Internacional Rodoviário / Admissão Temporária

Está vazio?

Efetuou outras forma-
lidades aduaneiras?

Está a transportar produtos de pesca
Não se esqueça de se apresentar ao SIVEP

Transporta mercadorias sanitárias,  
veterinárias ou fitossanitárias
Não se esqueça de se apresentar ao SIVEP**

Está sob o regime TIR/ATA*

Não se esqueça de se apresentar a um agente 
aduaneiro

TIR
ATA

TIR
ATA

Fila verde  

Quando saio diretamente na autoestrada 
e não tenho de me apresentar a um 
agente aduaneiro – todas as minhas 
formalidades aduaneiras são realizadas e 
não me enquadro em nenhum dos casos 
em que sou submetido a um controlo 
aduaneiro.

Fila laranja 

Quando devo apresentar-me TIR/ATA, 
SPS*, pesca, ou controlo orientado ou 
sem formalidades aduaneiras válidas.

TIR
ATA

* mercadorias sanitárias, veterinárias e fitossanitárias

Qual direção na importação?


