
www.douane.gouv.fr

Solicito ao meu empregador (transportador) a obtenção 
dos documentos obrigatórios relativos às mercadorias que 
transporto, para atravessar a fronteira.

Site das aduanas francesas: www.douane.gouv.fr

Serviço de informação das aduanas francesas: 
+33 8 11 20 44 44   (0,06 €/min + preço da chamada)

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

Contactos úteis e links para quaisquer 
questões relativas ao Brexit

Se desejar obter maiores informações 
sobre os novos procedimentos de 
transposição das fronteiras, poderá 
entrar em contacto com as seguintes 
autoridades, para a França
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N
ão descarte num

a via pública

Este documento 
está disponível em 
outras línguas

Uma fronteira 
inteligente
para condutores
bem informados

Vamos transpor o Brexit juntos



N o caso de o Reino Unido 
sair da União Europeia sem 
acordo (cenário “no deal”), 

as modalidades de transposição da 
fronteira sofrerão o impacto das 
novas formalidades aduaneiras e 
dos controlos a serem efetuados.    

Os seus novos 
procedimentos 
para transpor
a fronteira

Se estiver a transportar 
mercadorias para exportação, 
importação ou em trânsito 

Se estiver a transportar 
produtos sanitários ou 
fitossanitários (SPS)

Será obrigatoriamente 
submetido ao controlo dos seus 
documentos e eventualmente 
a um controlo físico das 
mercadorias transportadas

Assegure-se de que terá consigo a 
sua carta de veículo CMR, a sua carta 
de condução, os papéis do seu veículo 
e o número MRN (documento com 
código de barras proveniente duma 
declaração em aduana)

Assim, assegure-se junto do seu em-
pregador de que todos os documen-
tos indispensáveis foram preparados 
antes da sua viagem, para que não 
sofra atraso ou bloqueio na fronteira  
— tanto em caso de importação 
como exportação ou em trânsito.

Se estiver a 
transportar produtos 
oriundos da pesca

Assegure-se de que terá 
consigo uma autorização 
específica. Também poderá 
ser submetido a um
controlo aduaneiro

Terá necessidade 
unicamente da sua 
carta de condução
e dos papéis do
seu veículo

Se o seu camião 
estiver vazio


