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COMO PREPARAR  
A SUA REMESSA  
EM 5 PASSOS SIMPLES
Saiba como proteger o seu envio contra eventuais danos, atrasos e sobretaxas,  
utilizando a embalagem e as etiquetas corretas.

OPTE PELA QUALIDADE

Embalagens usadas são menos robustas.  
Certifique-se de que a embalagem é rígida e está  
em boas condições. 

EVITE ESPAÇOS VAZIOS

Demasiado enchimento reduz a proteção da embalagem. 
Evite embalagens com dimensões muito superiores 
aos conteúdos que pretende enviar e que requerem 
estofamento adicional. Correm o risco de se esmagarem.

EMBALAGENS PESADAS

Aceitamos embalagens até 70 kg sem paletes.  
Nestes casos é necessário aplicar o rótulo "HEAVY" 
nas embalagens com peso superior a 23 kg.

SELE A EMBALAGEM EM FORMA DE H

Aplique fita adesiva apropriada em forma de um H no 
topo e no fundo da embalagem e, utilize cintas para 
as embalagens mais pesadas.

APLIQUE AS ETIQUETAS DE FORMA VISÍVEL

Elimine as etiquetas antigas. Aplique os rótulos novos 
no topo da embalagem, de modo a que o código 
de barras fique legível (e não fique dobrado nas 
extremidades).

EMPILHAR EM COLUNAS

Empilhar em colunas assegura uma maior robutez.  
Se os conteúdos forem rígidos, poderá colocar os 
itens uns sobre os outros, para maior estabilidade.

NÃO DEIXE OS ITENS SALIENTES

Os itens devem caber totalmente dentro da palete, 
sem ficarem pendurados para além da borda. Embora 
aceitemos paletes pendentes, os carregamentos que 
se encaixam na palete são preferidos, uma vez que 
reduzem o risco de danos.

MANTENHA-AS PLANAS

Uma superfície plana, torna a palete mais compacta 
e facilita o seu empilhamento. As paletes não 
empilháveis estão sujeitas a uma sobretaxa.

UTILIZE CINTAS OU PELÍCULAS EXTENSÍVEIS

Utilize cintas e/ou películas extensíveis para enrolar 
e fixar os itens no interior da palete. A aplicação de 
películas extensíveis deve incluir a própria palete. 

APLIQUE AS ETIQUETAS DE FORMA VISÍVEL

As paletes são empilhadas durante o transporte pelo 
que as etiquetas devem ser aplicadas lateralmente,  
e não no topo. 

EMBALAGENS PALETES
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Para mais informações sobre embalamento adequado, visite-nos em tnt.com







Os envios que contenham produtos perigosos devem cumprir os regulamentos IATA e ADR.

EMBALAGENS MOLHADAS

Não podem ser utilizadas 
embalagens húmidas, 
que vertam ou estejam 
danificadas pela água. 

EMBALAGENS

PALETES

LAMENTAMOS,  
NÃO NOS É POSSÍVEL 
ACEITAR O SEU ENVIO...
Necessitamos da sua colaboração para transportar o seu envio em segurança.  
As embalagens com defeitos colocam em risco os seus produtos, os restantes envios, 
bem como os membros da nossa equipa TNT. Antes de aceitar o envio, o nosso motorista 
verifica se esta reúne as condições necessárias para "ser transportada".

PARTES SALIENTES

Os itens salientes ou 
expostos podem provocar 
ferimentos ou danificar os 
outros envios.

EMBALAGENS 
INADEQUADAS

Não colocar itens pesados 
em embalagens pouco 

resistentes. As embalagens 
devem possuir um nível 

de robustez, qualidade e 
tamanhos adequados. Se 
necessário, utilize cintas 

adicionais para reforçar a 
sua embalagem.

PALETES DE BAIXA 
QUALIDADE

Não utilizar paletes de baixa 
qualidade ou danificadas.

EXTREMIDADES 
PONTIAGUDAS

Os itens pontiagudos não 
podem estar desprotegidos. 

É necessário utilizar 
estofamento adequado para 

evitar ferimentos pessoais. 

ITENS IRREGULARES

EMBALAGENS DANIFICADAS

Não podem ser utilizadas 
embalagens furadas, 
esmagadas ou com qualquer 
outro tipo de danos.

ITENS SOLTOS

Todos os itens devem 
ser enrolados e firmados 

na palete com cintas e/
ou películas extensíveis, 

formando uma única unidade 
inseparável.

COM MAIS DE 70 KG

As embalagens com um 
peso superior a 70kg devem 
ser transportadas em paletes.

Para mais informações sobre embalamento adequado, visite-nos em tnt.com


