GUIA DE SERVIÇOS

EMPRESA

Desde 1982, o Grupo SANTOSEVALE tem como missão
analisar e oferecer a melhor solução logística aos nossos
clientes.

Dispomos de uma rede própria de distribuição com mais de 300 viaturas e
mais de 400 colaboradores distribuídos por 14 plataformas operacionais,
as quais, coordenam mais de 4000 entregas diariamente.
Atuamos nas áreas de Distribuição, Logística e Transporte com um modelo
operacional eficiente concebido especialmente para o mercado Ibérico.
Com elevados níveis de serviço, redução de custos e soluções inovadoras, a
SANTOSEVALE é neste momento um dos principais operadores de Serviços
Integrados de Logística e Transporte em Portugal.
Contamos com os nossos clientes para continuarmos a crescer com a
garantia da total dedicação da SANTOSEVALE.
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SERVIÇOS
A SANTOSEVALE garante o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega, preços
competitivos e a máxima segurança no transporte das suas mercadorias.

Distribuição em Portugal e Espanha
A nossa rede é já constituída por 14 delegações, distribuídas pelo território nacional, as quais garantem uma
cobertura completa de todo o território ibérico. Garantido assim a realização de serviços rápidos e fiáveis com
preços competitivos e a máxima segurança.
A nossa frota está equipada com um sistema integrado GPS que garante a segurança dos bens dos nossos
clientes, dispomos de modernos sistemas informáticos para garantir a total rastreabilidade dos serviços
prestados.

Serviço Premium
Porque entendemos que a rapidez e a fiabilidade são essenciais
para o sucesso dos nossos clientes, desenvolvemos um serviço
de entregas rápidas em Portugal e Espanha.
Características:
• Serviço de entrega garantida no dia útil seguinte *
• Recolha e entrega porta-a-porta
• Tempos de trânsito definidos
• Rigoroso controlo dos reembolsos

Serviço Economy
Estamos aptos a dar resposta a vários tipos de requerimentos,
pelo que apresentamos soluções com tempo de trânsito mais
alargado a preços mais competitivos, sempre com elevado
valor acrescentado.
Com o Serviço Economy poderá optar por um serviço mais
económico mas sempre com a fiabilidade e qualidade dos
padrões da SANTOSEVALE.
Este serviço está disponível para os fluxos entre Portugal e
Espanha.
Características:
• Tempos de trânsito estimados
• Redução de custos de transporte
• Recolha e entrega porta-a-porta
• Volumes com peso até 1200 kg.
* Consulte o Serviço de Apoio ao Cliente para mais informações
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Logística
A SANTOSEVALE é um parceiro fundamental para qualquer empresa que necessite de uma solução logística
completa, proporcionando qualidade, garantia e valor em toda a cadeia de fornecimento.
A SANTOSEVALE é o parceiro perfeito para soluções de logística integrada, procurando compreender e oferecer
soluções à medida das necessidades dos nossos clientes.

Serviços de Logística:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte
Receção de mercadoria
Armazenamento
Gestão de Stock
Picking & Packing
Distribuição
Gestão Documental
Logística inversa

Transporte
Com uma frota superior a 300 viaturas, a SANTOSEVALE oferece aos seus clientes várias soluções de transporte
com elevada segurança, disponibilidade e competitividade.
A segurança tem uma importância primordial para a SANTOSEVALE, pelo que todas as nossas viaturas estão
equipadas com o sistema de navegação GPS o que é sem dúvida uma mais-valia para os nossos clientes.
Trabalhamos com mais de 800 clientes ativos que atuam nos sectores mais fundamentais da economia
Portuguesa, oferecendo soluções personalizadas em regime de transporte dedicado no âmbito nacional e
internacional.
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PLATAFORMA ONLINE
Tenha tudo no mesmo local! Com o rtFrontWeb da SANTOSEVALE os nossos
clientes podem emitir, consultar, reimprimir e ter os seus envios organizados e
atualizados sempre que necessitarem.

Porquê automatizar os seus envios?
A SANTOSEVALE disponibiliza uma ferramenta on-line que permite que os nossos clientes
beneficiem de:
• Maior flexibilidade;
• Poupança de tempo;
• Eliminação de erros de preenchimento;
• Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Vantagens:
• Preparação digital de documentos, sem necessidade de preencher as guias de
transporte em papel;
• Impressão das guias de transporte em papel auto-adesivo;
• Gravação da lista de destinatários;
• Seguimento dos envios em tempo real.

Login no rtFrontWeb
1
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Os nossos clientes podem aceder
à plataforma rtFrontWeb através do
website SANTOSEVALE clicando no
botão “Consultas Web”(1)

Esta operação dará acesso à página
de Login, para inserção do Utilizador e
Password que são fornecidos anteriormente
pelos nossos serviços (2).

Tracking

2

Para fazer o rastreamento dos seus envios
de uma forma rápida e completa deverá
aceder ao menu lateral “Expedições >
Tracking” (3). As pesquisas pretendidas
podem ser realizadas utilizando os vários
critérios disponíveis, dos quais destacamos:
o número da guia de transporte, a data e a
identificação da plataforma de origem ou de
destino.

3

Emitir Guia de Transporte
Emitir uma Guia de Transporte na
plataforma da SANTOSEVALE não poderia
ser mais fácil. Para isso deverá escolher
a opção no menu lateral “DOC CARGA >
Gestão”(4) e clicar em “NOVA CARGA” (5).
Irá surgir o formulário da Guia de Transporte
para o seu envio (6). Pode escolher um
destinatário da lista pré-gravada ou inserir
um novo. Após esta escolha, é apenas
necessário preencher a data, o número de
peças, tipo de embalagem e o peso.

5
4
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Os campos de opção de envio a cobrar
ao destinatário e valor de reembolso
são obrigatórios, estando automaticamente
preenchidos por defeito, podendo sempre
ser alterados. Para finalizar clique em
“Confirmar” (7).
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Depois de finalizar a emissão da Guia de
Transporte deverá imprimir as etiquetas
da mesma (8) e enviar os dados dos
envios efetuados para os servidores da
SANTOSEVALE (9).
Em caso de alguma dúvida basta que nos
contacte pelo telefone 219 688 000 ou
pelo e-mail helpdesk@santosevale.pt
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Rede em Portugal
A SANTOSEVALE dispõe de plataformas de distribuição e cross-docking estrategicamente distribuídas no
território nacional, o que permite responder às necessidades dos nossos clientes com a máxima rapidez.
Todas as plataformas são totalmente otimizadas e automatizadas assegurando um serviço de transporte sem
falhas e com total rastreabilidade. Esta organização de infraestruturas maximiza a coordenação direta com os
destinatários, o que agiliza o processo de distribuição.
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Rede na Europa
A SANTOSEVALE dispõe também dos meios e da capacidade para acompanhar os nossos clientes em território
Europeu, assegurando sempre, um serviço de excelência.
Em parceria com um dos maiores operadores de carga na Europa, que reúne mais de 400 centros de
distribuição, a SANTOSEVALE disponibiliza um serviço com entrega rápida em 13 países da Europa.
A SANTOSEVALE tem duas opções de serviço (Premium ou Economy), permitindo que os nossos clientes
escolham o serviço que mais se adapta às suas necessidades.
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SERVIÇOS ESPECIAIS
Como complemento aos principais serviços temos ao dispor
um leque variado de serviços especiais para responder às mais
exigentes necessidades dos nossos clientes.

Mercadorias perigosas (ADR)
Nem todas as mercadorias são simples. Por vezes é necessário transportar
mercadorias que, devido à sua natureza, podem ser perigosas para todos
os envolvidos na cadeia de transporte. Quando esse tipo de transporte
acontece, o cliente precisa de ter especialistas para garantir a segurança
da carga e de todos os envolvidos. A SANTOSEVALE tem ao seu dispor uma
equipa altamente especializada neste tipo de transporte.

Entrega em centros de distribuição e grandes superfícies
As entregas em Shoppings ou em Centros de Distribuição Centralizada são
entregas sempre rigorosas e com requisitos especiais. A SANTOSEVALE
tem colaboradores experientes neste tipo de transporte, o que nos permite
garantir a entrega da sua mercadoria sem qualquer preocupação.

Entrega em horário noturno
Os nossos serviços estão sempre ativos. A SANTOSEVALE tem capacidade
para realizar recolhas e entregas fora do horário normal (dias úteis das
07:00 às 19:00). A nossa organização de infraestruturas e de mão-de-obra
permite ter a flexibilidade necessária para este tipo de transporte.

Entregas em contra-reembolso
Um serviço que permite enviar as suas encomendas à cobrança, garantindo
a transferência dos valores para a sua conta bancária de forma segura e
eficaz.

Mercadorias fora de formato
Existem mercadorias que não podem ser embaladas de forma standard,
pelo que, a SANTOSEVALE tem um serviço adicional que permite o envio
destes volumes. Este serviço está sujeito à disponibilidade de espaço em
rota.

Gestão de paletes
A SANTOSEVALE faz a gestão de paletes, bem como, de outros materiais
de embalagem, devolvidos pelo destinatário ou utilizados no transporte,
fazendo a sua devolução dos mesmos ao expedidor, o que assegura um
maior controlo de custos sobre o material de embalagem.
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Seguro adicional
Todos os envios estão abrangidos por um seguro gratuito incluído no preço do envio
(10€/kg). Adicionalmente, existe a possibilidade de cobrir os seus bens com um
seguro de cobertura adicional, acrescendo uma taxa a definir de acordo com o tipo
de mercadoria a transportar. Para acionar este seguro contacte o nosso Serviço de
Apoio ao Cliente.

Digitalização de documentos adicionais
Devolução de documentos originais (fatura, guias de remessa, etc.) assinados pelo
seu destinatário, através com um processamento rápido e seguro.

Devolução do comprovativo de entrega em papel
Sempre que necessário, o cliente poderá solicitar o documento original do comprovativo
de entrega em formato papel.

Entrega em obras e locais especiais
A nossa rede de distribuição está preparada para dar resposta aos pedidos mais
exigentes. Por vezes é necessário encontrar uma opção adicional para fazer a entrega
com sucesso. Os clientes da SANTOSEVALE têm à disposição uma equipa sempre
disponível e dedicada a ultrapassar qualquer obstáculo que possa surgir.

Entrega em particulares (B2C)
Para qualquer tipo de negócio a SANTOSEVALE tem uma solução. Os nossos estafetas
estão munidos com os equipamentos e a tecnologia mais recentes para poder adaptar
o seu dia a dia às necessidades de entrega dos destinatários mais exigentes.

Montagens e desmontagens de exposições
Um serviço dedicado e completo para os clientes que necessitam de uma solução
chave na mão. Desde o transporte dos materiais, montagens de stands, até ao
devolução dos equipamentos utilizados, este serviço permite que os nossos clientes
possam estar dedicados à sua atividade em cada momento das feiras e exposições.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Dicas para o Acondicionamento
1. Escolha o tamanho da embalagem em função do conteúdo do seu envio;
2. Utilize embalagens de qualidade para os seus envios. Exemplo recomendado: caixas de cartão canelado
duplo. Sempre que possível utilize caixas novas;
3. Utilize materiais de acondicionamento para impedir que os materiais embalados se desloquem no interior
da embalagem;
4. Sempre que possível utilize cintas plásticas;
5. Coloque sempre os bens mais frágeis no centro da embalagem. Assegure-se de que estes estão bem
acondicionados e não tocam nas extremidades;
6. Sempre que enviar líquidos, garanta que estes sejam armazenados em embalagens sem fugas e selados
com saco plástico. Tenha em atenção que o mau acondicionamento destes produtos poderá provocar
danos nos restantes objetos que compõem o envio;
7. Conteúdos como pós e grãos finos deverão ser colocados em sacos de plástico bem resistentes, selados
e finalmente embalados em caixa de fibra rígida;
8. O embalamento de objetos afiados como facas, tesouras e outros deverá obedecer a cuidados especiais
como proteção total de extremidades/ pontas e embrulho em cartão reforçado para o efeito, devidamente
selado, evitando possíveis incidentes (com outros objetos, equipamentos ou pessoas) durante o transporte;
9. Etiquetas não substituem um bom embalamento: etiquetas com indicações como “Frágil/Fragile” ou “Tratar
com Cuidado/Handle With Care” são meramente um complemento informativo e não invalidam um bom
e correto embalamento;
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10. Moradas: escreva sempre a morada na totalidade e utilizando letras maiúsculas por forma a facilitar a sua
leitura. Coloque sempre uma etiqueta de endereços (remetente e destinatário) em duplicado no interior da
embalagem (este procedimento ajudará em caso de eventuais danos no exterior da embalagem);
11. Use etiquetas “este lado para cima” para materiais não sólidos;
12. Escreva a morada completa e de forma clara quando preencher a Guia de Transporte. Sempre que possível
utilize a plataforma rtFrontWeb para emitir as suas Guias de Transporte.

Como agendar uma
Recolha?
E-mail
Para marcação de recolhas, deverá enviar um e-mail com todas as
informações necessárias, diretamente para a plataforma de origem
utilizando o e-mail correspondente. Entre em contacto com o seu
gestor comercial para mais informações.

Telefone
Poderá ainda solicitar uma recolha e/ou informações gerais através
do Serviço de Apoio ao Cliente. Contamos com uma equipa de
pessoas altamente qualificadas para lhe prestar toda a informação e
acompanhamento necessários.
O horário de atendimento do Serviço de Clientes é das 09h00 até às
18h00, através do número (+351) 219 688 000.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Restrições e Limites
Estas restrições e limites estão regulados pelas normas internacionais de transporte de mercadorias, pelo que,
deverá sempre declarar corretamente o conteúdo dos seus envios.

Artigos proibidos
Sem prejuízo de indicação ou autorização em contrário, estão proibidos de serem enviados pela SANTOSEVALE
os seguintes artigos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animais vivos ou mortos;
Armas de fogo, armamento e munições;
Artigos de valor extraordinário (ex: antiguidades, obras de arte, pedras preciosas, etc)*;
Comida ou alimentos perecíveis;
Dinheiro, moedas, cheques, vales ou artigos negociáveis;
Explosivos;
Marfim e produtos derivados do marfim;
Peles de animais;
Pornografia;
Taxidermia.

Estão também proibidos de serem transportados pelos serviços da SANTOSEVALE outros artigos que, pela
sua natureza, constituam um perigo inerente, podendo sujar, tingir, danificar e avariar outras mercadorias
transportadas ou, que possam violar leis e regulamentos governamentais aplicáveis nos países de destino.
A SANTOSEVALE reserva-se no direito de recusar ou suspender o transporte de qualquer envio que não cumpra
com as especificações necessárias para o efeito.

Limites
Para um transporte seguro das mercadorias de todos os clientes, a volumetria
dos envios deve respeitar seguintes limites:

Caixas e Volumes
Peso máximo por peça: 200 kg
Comprimento máximo: 2 metros

Paletes
Peso máximo por palete: 1.200 kg
Comprimento máximo: 1,5 metros
Largura máxima: 1,5 metros
Altura máxima: 2 metros
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Calcular o Custo do Envio
1º Passo
Verificar as medidas do volume e calcular a cubicagem e o peso taxável.
Verificar a relação volumétrica nas condições gerais de venda (1 m3 = 333 kg).
Exemplo:
1 volume com 1,20 x 0,80 x 1,20 m (comprimento x largura x altura), com 120 kg de peso real.
Cálculo: 1,20 x 0,80 x 1,20 = 1,152 m3 >> 1,15 m3 x 333 kg = 383 kg (peso taxável).
2º Passo
Verifique na sua tabela qual a zona referente ao código postal para onde pretende enviar/receber mercadoria.
3º Passo
Depois de encontrar a zona, verifique se o transporte da sua mercadoria será faturado pelo peso real ou pelo
peso volumétrico, sendo que deve considerar sempre o peso mais elevado.
4º Passo
No exemplo mencionado no 1º Passo, a mercadoria paga pelo peso volumétrico de 383 kg. Deve ver na coluna
qual o preço do transporte e acrescentar as sobretaxas que poderão existir (mercadoria fora de formato, taxa
de combustível, taxa de ADR, IVA, etc.).

Caixas e Paletes
Cálculo: comprimento x largura x altura

Rolos e Bobines
Cálculo: comprimento x diâmetro x diâmetro

GUIA DE SERVIÇOS
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LOGÍSTICA PROMOCIONAL

Já pensou nas vantagens que teria, se o seu operador logístico
assegurasse uma solução completa de serviços, à medida dos
seus produtos?
•
•
•
•
•

Armazenagem
Apoio às suas campanhas de marketing
Assemblagem, manipulação e embalamento dos seus produtos
Distribuição de encomendas
Gestão de cobranças e devoluções

Oferecemos-lhe a oportunidade de libertar os seus meios e focá-los para o que
realmente lhe interessa:

Focar-se nas vendas!

Serviços que colocamos ao seu dispor:

Apoio às suas Campanhas de Marketing
Manipulação de produtos acabados
KITTING

Transformações de componentes individuais em Produtos acabados (kitting).
Manipulação de packs promocionais. Colocação de artigos promocionais em bolsas,
caixas display, expositores ou outros suportes.

Manipulação de suportes gráficos
HANDLING

PACKAGING
/ REPACK
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Etiquetagem de embalagens, garrafas, latas, caixas, paletes ou outros tipos de suporte.
Colocação de rótulos, etiquetas de tradução, dobra de componentes gráficos, aplicação
de pontos de cola manual ou automático.

Embalamento ou reembalamento dos seus produtos, nos mais
variados suportes
Papel, caixas de cartão, envelopes ou sacos, entre outros.
Embalamento de produtos em manga plástica ou retráctil (Shrink), transparente ou
personalizada.

Montagem de expositores
PLV’S

Montagem de Expositores em cartão, cartolina, ferro, madeira ou plástico.
Colocação do produto nas prateleiras, rotulagem, colocação de Stoppers e
réguas de preço.
Embalamento para expedição.
Troca de produtos em expositores.

Gerimos as suas campanhas de marketing direto
MARKETING
DIRETO

GESTÃO DE
FORNECEDORES

Tratamento de bases de dados e personalização de suportes gráficos.
Envelopagem de documentos de forma manual ou automática, gestão de
faturação, assinaturas e concursos públicos.

Soluções para procurement e aquisição de materiais de
apoio à venda
Expositores em cartão, cartolina, ferro, madeira ou plástico.
Embalagens em papel ou cartão personalizadas.
Suportes gráficos para as suas campanhas publicitárias.
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CONDIÇÕES DE TRANSPORTE
1. OBJETO
a. As presentes condições gerais têm por objeto definir as regras e modalidades de
execução da prestação de serviços de transporte de mercadorias realizadas pela
Santos & Vale Lda. a seguir designada por SANTOSEVALE.
b. A SANTOSEVALE compromete-se a transportar as mercadorias a partir do momento
em que as recebe até ao destino acordado com o Cliente, de acordo com o trajeto,
os procedimentos e os transportes que considerar mais adequados à boa prestação
do serviço.
c. A SANTOSEVALE pode promover os transportes com os seus próprios meios, seus
empregados e instrumentos, ou por sociedade subsidiária direta ou indiretamente
por ela controlada, ou ainda por sociedade ou pessoas diversas a quem subcontrate,
parcial ou totalmente, o transporte, aplicando-se, em qualquer caso, as presentes
condições gerais.
d.O Cliente aceita que a SANTOSEVALE poderá subcontratar a totalidade ou parte do
Transporte ou de Outros Serviços nos termos e condições que entender.
e. A entrega da mercadoria à SANTOSEVALE para transporte, implica a aceitação, sem
reservas, por parte do Cliente das presentes condições, que regem a relação contratual
estabelecida entre a SANTOSEVALE e o seu Cliente, que se consideram incluídas na
carta de porte/guia de transporte, no contrato de transporte ou no contrato de
prestação de serviços, mesmo que não tenha assinado a carta de porte/guia de
transporte em que as mesmas se consideram incluídas ou apostas.
f. Nenhum agente ou subcontratante da SANTOSEVALE está autorizado a modificar ou
revogar as presentes condições.
g. Quaisquer instruções, escritas ou orais, dadas à SANTOSEVALE pelo Cliente aquando
da entrega da Mercadoria para Transporte, e que se encontrem em conflito com os
presentes termos e condições, não vincularão a SANTOSEVALE.
2. DIREITO DE INSPEÇÃO
a. O Cliente aceita que, quer a SANTOSEVALE, quer qualquer autoridade pública,
nomeadamente autoridades aduaneiras ou de segurança, possam, em qualquer
altura, abrir e inspecionar a mercadoria.
3. TEMPO DO TRÂNSITO E PERCURSO
a. Na contagem dos prazos de entrega de mercadorias por parte da SANTOSEVALE
não serão contados Sábados, Domingos e feriados (incluindo feriados locais,
municipais ou regionais e ainda feriados bancários e/ou greves), não podendo ser
imputada à SANTOSEVALE qualquer responsabilidade relativa a atrasos ou a danos nas
mercadorias que decorram da contagem dos referidos prazos de entrega de forma
diversa da constante da presente Cláusula, nem atrasos causados pelas alfândegas,
por qualquer outra autoridade pública, ou pelo cumprimento de requisitos locais de
segurança obrigatórios, ou por eventos para além do controle da SANTOSEVALE.
b. A SANTOSEVALE selecionará, como melhor entender, o percurso e modo de
Transporte da Mercadoria.
4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO
a. A SANTOSEVALE pode efetuar a entrega de um envio ou mercadoria ao destinatário
designado na carta de porte/guia de transporte ou a qualquer outra pessoa que
se apresente como estando autorizada a aceitar a entrega do envio em nome do
destinatário (como pessoas que estejam nas mesmas instalações do destinatário).
b. A prova de entrega será feita mediante a aposição de assinatura pelo destinatário
ou do seu carimbo oficial, ou mediante a aposição de assinatura por qualquer outra
pessoa autorizada nos termos do número anterior, em documento apresentado pelo
distribuidor da SANTOSEVALE (Guia de Transporte ou Folha de Entrega).
c. Caso o destinatário seja uma pessoa coletiva, a prova de entrega será feita mediante
a aposição de carimbo e/ou assinatura de um qualquer funcionário da mesma,
devidamente identificado ou pela aposição do seu carimbo oficial.
d. Se nenhuma pessoa estiver disponível, a mercadoria poderá ser colocado em local
designado pelo cliente ou pelo destinatário.
e. Salvo acordo em contrário com o Cliente, a SANTOSEVALE poderá aplicar quaisquer
métodos alternativos de entrega escolhidos pelo destinatário, métodos estes que
incluem, sem limitação, reenvio da entrega de uma mercadoria para um endereço
alternativo, podendo o destinatário modificar um serviço selecionado pelo Cliente ou,
reagendar uma entrega.
f. O Cliente também concorda que o destinatário poderá receber informação de
entrega relativa a uma mercadoria bem como o terceiro que seja portador do número
da respetiva carta de porte/guia de transporte.
g. O Cliente renuncia expressamente a qualquer reivindicação que possa ter contra
a SANTOSEVALE resultante de esta seguir quaisquer instruções fornecidas pelo
destinatário nomeadamente dos custos resultantes do cumprimento dessas instruções.
h. As demoras excessivas nas cargas e descargas por causa imputável ao Cliente,
(transporte de cargas fora de formato) ou as descargas nas grandes superfícies, estão
sujeitas a um agravamento no custo do transporte indicado na proposta comercial.
5. RESTRIÇÕES AO TRANSPORTE
a. São interditos todos os objetos que, pela sua natureza ou acondicionamento,
possam constituir um perigo para o ambiente ou danificar as outras encomendas
transportadas.
b. O Cliente compromete-se a informar a SANTOSEVALE das particularidades não
visíveis da encomenda, quando as mesmas forem suscetíveis de ter repercussões no
desenrolar do transporte.
c. No caso em que o Cliente confie à SANTOSEVALE objetos que constem das exclusões
supra mencionadas será única e exclusivamente responsável por eventuais danos (e
despesas) que o transporte (e/ou devoluções) de tais objetos possa vir a causar à
SANTOSEVALE ou a qualquer terceiro.
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d. Em caso de incidente, o Cliente autoriza a SANTOSEVALE a dispor da encomenda da
forma que julgar oportuna, incluindo a de abandonar o transporte da mesma.
e. A SANTOSEVALE reserva-se o direito de recusar transportar qualquer item que
entenda não poder ser transportado de forma segura ou legal, bem como se a
embalagem apresentar defeitos e/ou não for adequada.
6. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
a. O Cliente é responsável pelas indicações que constam na carta de porte e/ou guia
de transporte e, em particular, por todas as indicações obrigatórias para a execução
do transporte.
b. Uma vez que a SANTOSEVALE ignora o conteúdo e o valor da encomenda, o
Cliente aceita, desde já, a responsabilidade de assegurar que a encomenda esteja em
conformidade com as disposições legais ou regulamentares em vigor, em qualquer tipo
de transporte.
c. Cabe ao Cliente fornecer a morada completa, não sendo suficiente a indicação de
uma caixa postal (apartado).
d. O Cliente tem de respeitar os limites máximos permitidos quanto ao peso e
volumetria fixados pela SANTOSEVALE para a execução do transporte.
e. O Cliente tem de acondicionar as encomendas em embalagem fechada, resistente,
adequada ao conteúdo e às exigências do transporte, respeitando as regras constantes
das Instruções de Embalagem.
f. Caso contrário, a encomenda viajará por conta e risco do Cliente, ficando a
SANTOSEVALE desresponsabilizada de qualquer ocorrência com a mesma.
g. O Cliente responde por todos os danos causados em encomendas de terceiros
ou em material da SANTOSEVALE devido a defeitos das mercadorias ou deficiente
embalagem da mesma.
h. O Cliente tem de entregar toda a documentação exigida pela legislação aplicável à
circulação de mercadorias, sendo o único responsável por todas as multas, coimas e
contraordenações que sejam aplicadas à SANTOSEVALE, e eventuais prejuízos que daí
advenham.
i. O cliente tem de assegurar o cumprimento de todas as normas legais referentes
ao transporte da mercadoria que estejam sob o seu poder de atuação, quer no que
concerne à própria mercadoria como ao material de acondicionamento, nomeadamente
entre outras, todas as medidas de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do
Nemátodo da madeira do pinheiro fixadas pela legislação aplicável, nomeadamente
pelo decreto-lei 123/2015 de 03 de Setembro.
j. O cliente assume e reconhece desde já a total a responsabilidade por todas as
multas, coimas e contraordenações que sejam aplicadas à SANTOSEVALE, e eventuais
prejuízos que daí advenham.
7. TARIFAS E PAGAMENTO
a. O Cliente obriga-se a pagar os custos relativos ao transporte efetuado entre as
localidades especificadas na carta de porte e/ou guia de transporte, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado (quando aplicável), num prazo de 7 dias após a
data de emissão da respetiva fatura, a menos que prazo diverso tenha sido acordado
ou o pagamento imediato tenha sido convencionado, sem qualquer compensação,
dedução ou pedido.
b. O cliente renuncia a todos os seus direitos de reclamar uma fatura da SANTOSEVALE
caso não reclame por escrito a fatura num prazo de até 7 dias após a receção da fatura.
c. O montante a pagar é calculado de acordo com as tarifas da SANTOSEVALE em
vigor aplicáveis à mercadoria do Cliente, tal como estabelecidas no tarifário da
SANTOSEVALE, ou acordadas particularmente com o Cliente.
d. A tabela de preços da SANTOSEVALE será entregue ao Cliente contra comprovativo
de receção.
e. A SANTOSEVALE calcula os preços ou custos e cobra-os, tanto com base no peso
efetivo da mercadoria, como com base no peso volumétrico da mesma, consoante o
que for mais elevado.
f. A SANTOSEVALE verificará o peso, a volumetria e o número de itens da mercadoria
do Cliente.
g. O Cliente aceita expressamente que, caso a SANTOSEVALE venha a detetar alguma
incorreção no peso, na volumetria ou no número de itens declarados pelo Cliente, a
SANTOSEVALE poderá utilizar a volumetria, peso e número de itens por si determinados
para efetuar os cálculos do custo do transporte.
h. Considera-se Pagamento Em Atraso (PEA) quando, passados 15 dias após o último
dia de prazo de pagamento acordado, não exista liquidação.
i. A SANTOSEVALE reserva-se o direito de cobrar juros de todas as faturas não pagas,
contados desde a data de vencimento da fatura, à taxa de juro legal em vigor, aplicável
aos créditos detidos por sociedades comerciais, acrescida de uma sobretaxa 8%.
j. Sem prejuízo de outras medidas previstas na lei a SANTOSEVALE, sempre que uma
factura se encontre em atraso (PEA), emitirá uma penalização por custos administrativos
associados à cobrança no valor de 60€ + IVA por cada período de incumprimento, isto
é, por cada quinzena em que não se verifique a liquidação da mesma.
k. A SANTOSEVALE reserva-se ao direito de efetuar qualquer alteração de valores entre
as cotações apresentadas e a faturação final após análise e entrega da mercadoria.
8. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES OU REJEITADAS
a. No caso de a SANTOSEVALE não conseguir proceder à entrega de uma mercadoria
devido ao endereço de que dispõe se encontrar incorreto ou incompleto, a
SANTOSEVALE obriga-se a empreender todos os esforços razoáveis exigíveis no sentido
de apurar o endereço correto de entrega da Mercadoria.
b. Se a SANTOSEVALE encontrar o endereço correto entregará, ou tentará entregar, a
Mercadoria nesse endereço, reservando-se o direito de faturar ao Cliente, que desde
já os aceita, os custos daí resultantes.
c. Se o destinatário recusar receber a mercadoria, a SANTOSEVALE devolverá a

mercadoria ao Cliente sendo este responsável pelo transporte bem como por todas e
quaisquer despesas daí resultantes.
d. Quaisquer despesas de armazenamento ou quaisquer outras despesas em que a
SANTOSEVALE incorra pelo facto de o Cliente e/ou destinatário da Mercadoria não
terem fornecido a informação correta, incompleta ou devida, serão cobradas ao
Cliente ou ao destinatário da Mercadoria.
e. O Cliente obriga-se a pagar as referidas despesas, caso a SANTOSEVALE tenha
tentado cobrá-las ao destinatário e este se tenha recusado a pagar, juntamente com o
custo do serviço e com quaisquer taxas administrativas ou custos adicionais nos quais
a SANTOSEVALE incorra.
f. Após um ano sem que as encomendas não entregues e armazenadas nas instalações
da SANTOSEVALE, sejam devidamente reclamadas pelo Cliente ou pelo Destinatário, a
propriedade das mesmas passa para a SANTOSEVALE, podendo esta dar o destino mais
adequado às mesmas, tendo o direito de ser ressarcida com as despesas previstas no
Ponto 13 sobre armazenagem bem como as despesas ocasionadas pelas medidas de
armazenamento que tenham sido operadas.
9. MODALIDADES DE TRANSPORTES
a. As modalidades de transportes disponíveis pela SANTOSEVALE devem ser,
expressamente, solicitadas pelo Cliente.
b. O Cliente deve selecionar a modalidade mais adequada ao transporte pretendido e
ao prazo de entrega convencionado.
c. Desde que cumpridas as regras e condições especificas da modalidade escolhida
pelo Cliente, a SANTOSEVALE não será responsável pela perda, avaria ou demora na
entrega ocorrida em virtude de erro do Cliente na escolha e indicação da modalidade
pretendida.
d. A execução de transportes pela SANTOSEVALE com entregas de mercadoria em
dia e hora específicas estão sujeitas a prévia confirmação e ajuste de preço pela
SANTOSEVALE. e. A aceitação para transporte de mercadorias/volumes cujo peso ou
volumetria exceda os limites impostos pela SANTOSEVALE está sujeita a acordo prévio,
sendo o preço de transporte estabelecido caso a caso.
f. As devoluções de remessas, bem como as segundas entregas (ou todas as
outras sucessivas que houverem), estão sempre sujeitas ao pagamento do valor
equivalente ao custo de transporte original, exceto quando resultarem de fatos cuja
responsabilidade seja imputável à SANTOSEVALE.
10. BENS VALIOSOS OU FRÁGEIS
a. A SANTOSEVALE não efetua o transporte de bens valiosos, tais como, entre outros,
pedras e metais preciosos, joias, dinheiro, vidro, móveis, porcelana, objetos de arte,
antiguidades, filmes, cassetes, artigos de coleção, bem como documentos e quaisquer
suportes informáticos (discos, cartões de memória ou outros produtos contendo
dados ou imagens) que incluam informação importante, incluindo passaportes,
propostas ou outros documentos para concursos, públicos, de outra natureza ou para
outros fins, documentos necessários para a prática de atos inadiáveis ou que não
possam concretizar-se sem a entrega atempada dos mesmos, nem de ações, cautelas
e outros títulos.
b. O transporte efetuado deste tipo de bens corre exclusivamente por conta e risco
do Cliente.
c. A SANTOSEVALE poderá, mediante solicitação expressa do Cliente e desde que
este identifique, integralmente e com precisão, o conteúdo do Transporte e os bens
valiosos a transportar, um serviço de transporte seguro, através de veículos dedicados,
que garantam o carregamento e descarregamento seguro e o transporte adequado
para o tipo de bens acima referido.
d. Em qualquer caso, a SANTOSEVALE recomenda que o Cliente celebre um contrato de
seguro relativo ao transporte de bens valiosos, em momento anterior ao da respetiva
entrega à SANTOSEVALE.
e. As partes aceitam que a SANTOSEVALE reitera que em nenhuma circunstância será
responsável por perda, deterioração ou atraso na entrega de Mercadoria, em montantes
superiores aos limites estabelecidos na alínea “i” do Ponto da responsabilidade.
11. SEGUROS
a. As mercadorias transportadas viajam sempre por conta e risco do Cliente e o seu
seguro é da sua responsabilidade, devendo ser efetuado pelo mesmo, salvo convenção
escrita em contrário.
b. A SANTOSEVALE poderá subscrever um seguro em nome do Cliente para cobertura
do valor real da mercadoria em caso de perda ou dano físico sofrido pelo mesmo,
desde que o Cliente o solicite e desde que pague o prémio correspondente.
c. O seguro de envio não cobre danos ou perdas indiretas ou decorrentes de atrasos.
12. RESPONSABILIDADE
a. Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, a SANTOSEVALE é responsável
pela perda total ou parcial, ou pela avaria que se produzir entre o momento do
carregamento da mercadoria e o da entrega, assim como pela demora na entrega.
b. Há demora na entrega quando a mercadoria não foi entregue no prazo
convencionado, ou, se não foi convencionado prazo, quando a duração efetiva do
transporte, tendo em conta as circunstâncias, ultrapassar o tempo que é razoável
atribuir a transportes diligentes.
c. A responsabilidade da SANTOSEVALE fica excluída se a perda, avaria ou demora
se dever à natureza ou vício próprio da mercadoria, a culpa do expedidor ou do
destinatário, a caso fortuito ou de força maior.
d. A responsabilidade da SANTOSEVALE fica ainda excluída quando a perda ou avaria
resultar dos riscos inerentes a qualquer dos seguintes factos:
i. Falta ou defeito da embalagem relativamente às mercadorias que, pela sua

natureza, estão sujeitas a perdas ou avarias quando não estão devidamente
embaladas;
ii. Manutenção, carga, arrumação ou descarga da mercadoria pelo Cliente ou pelo
destinatário ou por pessoas que atuem por conta destes;
iii. Insuficiência ou imperfeição das marcas ou dos símbolos dos volumes.
e. O Cliente pode, mediante o pagamento de um suplemento de preço a
convencionar, declarar na guia de transporte o valor da mercadoria, o qual, no
caso de exceder o limite do valor estabelecido na alínea “i”, substitui esse limite.
f. Quaisquer observações introduzidas nas cartas de porte e/ou guias de transporte
não constituem declaração de valor de mercadoria nem declaração de interesse
especial na entrega.
g. A declaração de valor de mercadoria só será válida desde que aceite pela
SANTOSEVALE e efetuado o pagamento de um suplemento de preço convencionado.
h. Sem prejuízo do disposto na alínea “e”, o valor da indemnização devida por perda
ou avaria não pode ultrapassar 10,00 € por quilograma de peso bruto de mercadoria
em falta.
i. A indemnização por demora na entrega não pode ser superior ao preço do transporte
e só é devida quando o interessado demonstrar que dela resultou prejuízo.
j. Em caso de perda total ou parcial, ou depreciação, quando não esteja determinado o
valor da mercadoria, este é calculado segundo o preço corrente no mercado relevante
para mercadorias da mesma natureza e qualidade.
k. Se a mercadoria for entregue ao destinatário sem cobrança do reembolso que
deveria ter sido recebido pela SANTOSEVALE em virtude das disposições do contrato
de transporte celebrado com o Cliente, a SANTOSEVALE é responsável por indemnizar
o Cliente até ao valor do reembolso, sem prejuízo do direito de regresso, salvo se
provar que a não cobrança do reembolso não procedeu de culpa sua.
l. No caso previsto na alínea anterior, o Cliente obriga-se a prestar toda a colaboração
e documentação necessária à SANTOSEVALE para acionar o seu direito de regresso.
13. ARMAZENAGEM
a. Sempre que por motivos alheios à SANTOSEVALE, não se possa entregar uma
mercadoria, a sua armazenagem, por um período superior a 72 horas, dará lugar ao
pagamento de uma taxa de armazenagem de 5€/100 kg/dia, com a cobrança mínima
de 5€/dia.
14. DIREITO DE RETENÇÃO CONVENCIONAL
a. Qualquer que seja a qualidade em que intervenha, é expressamente reconhecido
pelo cliente à SANTOSEVALE um direito de retenção (que compreende o direito
de retenção e de preferência geral e permanente sobre as mercadorias, valores e
documentos em posse da SANTOSEVALE), em garantia dos créditos da SANTOSEVALE.
15. RECLAMAÇÕES
a. No momento da entrega, os danos ou faltas de mercadoria devem ser, por parte
do destinatário, objeto de reservas precisas, completas, datadas e assinadas no
documento de entrega.
b. Se o destinatário receber a mercadoria sem formular as reservas referidas, presumese que a mesma se encontrava em boas condições e perde o poder de suscitar essas
mesmas reservas.
c. Em caso de vício não aparente, o destinatário dispõe de sete dias a contar da data da
aceitação da mercadoria para formular reservas escritas devidamente fundamentadas
e para as comunicar ao transportador.
d. As reservas detalhadas, colocadas pelo destinatário, durante o ato da entrega ou
no prazo referido na alínea anterior, devem ser referidas em qualquer pedido de
reclamação por dano ou perda parcial.
e. Caso contrário, cabe ao queixoso apresentar provas de que o dano ocorreu durante
e em consequência do transporte.
f. Qualquer reclamação deverá ser explanada por escrito e enviada à SANTOSEVALE
num prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data efetiva ou prevista para a entrega ou
do termo do prazo previsto na alínea “c.” deste Ponto.
g. A reclamação deverá ser fundamentada e acompanhada de justificativos do dano
causado (guia de transporte, fatura de compra, fotografias do dano, embalagem e
respetivo acondicionamento com etiqueta de transporte visível) e detalhes do dano.
h. A SANTOSEVALE não será responsável por qualquer reclamação até que sejam
pagos os custos de transporte e o Cliente não poderá deduzir do pagamento qualquer
montante relativo à reclamação.
i. Para que a SANTOSEVALE considere uma reclamação por dano da mercadoria, a
SANTOSEVALE terá que ter disponível a embalagem original para inspeção.
j. Caso a SANTOSEVALE aceite parte ou a totalidade da reclamação, o Cliente garantirá
que o segurador ou qualquer outra parte terceira que tenha interesse na mercadoria
renuncia a quaisquer direitos que existir, sejam a título de sub-rogação ou a qualquer
outro título.
16.FORO E JURISDIÇÃO APLICÁVEL
a. Para todos os incidentes e ações que possam derivar da interpretação ou execução
dos presentes “Termos e Condições”, as partes, com renúncia expressa a qualquer foro
que lhes possa corresponder, submetem-se expressamente aos tribunais do local da
sede da SANTOSEVALE.
17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
a. Em tudo o mais não expressamente estipulado neste contrato aplica-se o disposto
no Decreto Lei n.º 239/2003 de 04 de Outubro bem como a Convenção Relativa ao
Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada (CMR) assinada
em 19 de Maio de 1956 em Genebra e a Convenção de Varsóvia, assinada em 12 de
Outubro de 1929.
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PLATAFORMA DE LISBOA (Bucelas)
Quinta da Peça, Rua 25 de Abril 67-69
Bemposta 2670-631 Bucelas
Tel. (+351) 219 688 000 /600 /020
Fax (+351) 219 688 029
PLATAFORMA DE LISBOA (Arruda dos Vinhos)
Edificio Santos e Vale
Zona Industrial de A-do-Mourão
2630-526 Santiago dos Velhos
Tel. (+351) 219 689 010
PLATAFORMA DO ALGARVE (Algoz)
Quinta da Amoreira Lote: 1/B
8365-074 Algoz
Tlm. (+351) 939 688 013
PLATAFORMA DE LEIRIA
Travessa das Calmeiras nº66,
Andrinos, 2410-005 Leiria
Tlm. (+351) 962 301 450
PLATAFORMA DO PORTO (Valongo)
Rua do Balteiro nº61
Campo 4440-049 CAMPO VLG
Tel. (+351) 224 159 103/04
Fax: (+351) 224 159 105
PLATAFORMA DE AVEIRO (Albergaria-a-Velha)
Sanheiras - Pav. Nascente, Sobreiro
3850-286 ALBERGARIA-A-VELHA
Tel. (+351) 234 916 126
PLATAFORMA DE BRAGA (Celeirós)
MARB - Mercado Abastecedor de Braga
Armazem 05ET07
4705-460 CELEIROS
Tlm. (+351) 924 101 098

PLATAFORMA DE VILA REAL (Constantim)
Zona Industrial de Constantim, lote 87
Constantim, 5000-082 Vila Real
Tlm. (+351) 962 023 780
PLATAFORMA DE CASTELO BRANCO
Zona Industrial, Rua E, Lote B3-B4
6000-459 CASTELO BRANCO
Tlm. (+351) 924 101 082
PLATAFORMA DE ÉVORA
MARE - Mercado Abastecedor da Região de Évora, S.A.
Pavilhão E - EB30
7005-873 Évora
Tlm. (+351) 963 320 766
PLATAFORMA DE COIMBRA
MAC - Entreposto Logístico E1, Módulos 1, 7 e 8
Reveles, Taveiro 3045-478 COIMBRA
Tlm. (+351) 968 877 641
PLATAFORMA DE SETÚBAL
Parque Industrial da Mitrena
Mitrena 2910-738 SETÚBAL
Tel. (+351) 265 248 121
PLATAFORMA DO CARREGADO (Castanheira)
Business Parque Tejo XXI, Nave 10
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. (+351) 263 248 132
PLATAFORMA DE PORTALEGRE (Elvas)
Rua de Elvas 24
7350-501 Vila Boim
Tel. (+351) 268 658 100

T. (+351) 219 688 000
info@santosevale.pt
www.santosevale.pt
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