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Termos e Condições 

(válido a partir de 01.02.2022) 

 

1. Informação geral  

1.1. Os seguintes Termos e Condições regulam o procedimento de prestação de serviços por 

____________________________________________________ (doravante designado por Contratante).  

 

1.2. O Contratante presta serviços para organizar soluções logísticas para a entrega das Mercadorias do Cliente 

(correspondência escrita, encomendas e outros conteúdos documentais e não documentais) a terceiros 

(doravante referidos como os Destinatários). A critério do Cliente, os Serviços podem incluir a organização e 

implementação por terceiros da entrega doméstica e/ou internacional, emissão da Mercadoria a partir do 

armazém, armazenamento das Mercadorias, formalidades e procedimentos aduaneiros, aceitação de 

pagamento na entrega, notificação e identificação dos Destinatários.  

 
1.3. Os Termos e Condições são uma oferta pública, cuja aceitação é confirmada por uma encomenda/guia 

de remessa para os serviços do Contratante. Aceitação significa a aceitação plena e incondicional pelo 

Cliente destes Termos e Condições (a oferta pública). 

 

1.4. Os clientes também têm o direito de celebrar um contrato por escrito, se necessário. O apêndice 

obrigatório do contrato incluirá os presentes Termos e Condições na sua versão atual, publicados no sítio Web 

http://cdek.pt/, bem como à disposição no escritório do Contratante. 

 

1.5. A lista de serviços fornecidos pelo Contratante e os termos da sua prestação são especificados no Anexo 

N.º 2 aos presentes Termos e Condições e/ou no sítio Web do Contratante. 

 

2. Taxas de serviço.  

2.1. O Contratante prestará serviços a preços que podem ser calculados no sítio Web do Contratante na 

secção "Calcular o custo", a menos que outro custo de serviços seja estabelecido pelo Contrato realizado por 

escrito. As taxas de serviço indicadas no sítio Web oficial do Contratante, são aproximadas, são de natureza 

informativa/referencial e não afetam a oferta. As taxas de serviço nos cálculos no sítio Web são exclusivas 

de desalfandegamento, direitos aduaneiros, direitos de exportação, taxas alfandegárias, impostos e quaisquer 

direitos locais, taxas e impostos, quando aplicável. 

 

2.2. O custo total dos serviços a pagar pelo Cliente será determinado em relação a cada Mercadoria em 

particular, com base no valor exato do peso físico ou volumétrico da Mercadoria no momento da entrega da 

Mercadoria correspondente ao Contratante para organizar a entrega. 

 

2.3. O Contratante calcula o custo dos serviços para a entrega da Mercadoria, com base no valor mais elevado 

do peso físico ou volumétrico. O peso é arredondado para cima. O peso volumétrico é calculado utilizando 

a fórmula: comprimento (cm) x largura (cm) x altura (cm) / 5000. O Contratante terá o direito de voltar a 

pesar e medir a Mercadoria em equipamento específico no seu escritório a fim de confirmar a exatidão do 

cálculo do custo de entrega com base nos dados relativos ao peso e/ou dimensões da Mercadoria, indicados 

pelo Cliente no pedido e/ou guia de remessa. 

 

2.4. Se o modo de entrega for alterado de "à porta" para "no armazém" ou o tipo de serviço for alterado por 

iniciativa própria do Cliente após a aceitação da Mercadoria para entrega, o custo de entrega não será sujeito 

a revisão em baixa. 

 

3. Calendarização de serviços. 

3.1. Os prazos serão calculados em dias úteis e não incluem fins de semana, feriados, dias necessários para 

o desalfandegamento, atrasos associados ao cumprimento dos requisitos locais de segurança e inspeção do 

conteúdo da mercadoria tanto pelo Contratante como pelas autoridades, bem como outros eventos fora do 

controlo do Contratante. 
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3.2. O prazo de entrega é calculado a partir do dia seguinte ao dia da receção da Mercadoria. O dia da receção 

da Mercadoria não será tido em conta no cálculo do prazo de entrega, e as partes terão em conta que o prazo 

de entrega pode ser prorrogado devido a condições meteorológicas adversas, feriados, acontecimentos e 

circunstâncias especiais, cujas informações são publicadas nos meios de comunicação social. 

 

3.3. Se o Contratante encomendar os serviços de embalagem adicionais de Mercadorias com caixas de 

madeira, o prazo de entrega será prorrogado em um dia útil. 

 

3.4. O Contratante reserva-se o direito de alterar o prazo de entrega em dezembro e de o prorrogar sem 

acordo posterior do Cliente.  

 

3.5. Uma alteração no prazo de entrega pelos motivos expostos na Secção 3 dos Termos e Condições não 

constitui um atraso por parte do Contratante. 

 

4. Rastreio de entregas. 

As etapas de entrega podem ser rastreadas no sítio Web oficial da CDEK: http://cdek.pt. Além disso, se 

solicitado pelo Cliente, o Contratante informa o Cliente sobre o estado da entrega da Mercadoria. 

 

 

5. Alteração dos termos da encomenda. 

5.1. A alteração do endereço de entrega da Mercadoria é possível a pedido do Cliente ou do Destinatário da 

Mercadoria. A mercadoria pode ser entregue num novo endereço do Destinatário diferente do endereço 

especificado aquando da colocação do Pedido, e está sujeita a acordo adicional: 

- para entregas na mesma cidade — o prazo de entrega no novo endereço; 

- para entregas fora da cidade — o prazo e o custo de entrega no novo endereço. 

 

5.2. Alterações nos termos da encomenda pelo Cliente no que respeita ao Destinatário e/ou ao número de 

telefone de contacto são efetuadas diretamente pelo Cliente quer através do método automatizado de 

interação com o Contratante (integração, conta pessoal, etc.) quer através da apresentação do documento de 
identificação original e da apresentação do correspondente pedido por escrito ao escritório/ponto de emissão 

da encomenda do Contratante. 

 

6. Outros termos e condições. 

6.1. A fim de garantir a segurança do processo de entrega, o Contratante terá o direito de inspecionar o 

conteúdo a fim de verificar a presença/ausência de conteúdo classificado como perigoso e/ou proibido para 

entrega, de acordo com os requisitos destes Termos e Condições e/ou leis aplicáveis. 

 

6.2. Ao aceitar a Mercadoria do Cliente, o Contratante terá o direito de exigir ao Cliente/ Remetente que 

apresente para inspeção o conteúdo da respetiva Mercadoria fornecido para entrega/transferência. Neste 

caso, o Cliente será obrigado a apresentar o conteúdo ao respetiva Mercadoria para inspeção pelo 

Contratante. Neste caso, o próprio Cliente abrirá a respetiva Mercadoria na presença do Contratante. 

 

6.3. Se o Cliente se recusar a apresentar o conteúdo da Mercadoria ao Contratante para inspeção, o 

Contratante terá o direito de se recusar a organizar a entrega da Mercadoria. 

 

6.4. O Cliente concorda que a Mercadoria pode ser aberta e o conteúdo da mesma inspecionada pelo 

Contratante ou por uma pessoa legalmente autorizada em qualquer altura durante a entrega da Mercadoria, 

sem aviso prévio ao Cliente. 

 

6.5. Se for necessário abrir e inspecionar a Mercadoria após a sua aceitação, a fim de organizar a entrega, as 

ações acima mencionadas serão realizadas na presença de um funcionário autorizado do Contratante. 

 

6.6. Quando a Mercadoria é aberta e inspecionada após ter sido aceite para entrega, deverá ser redigido um 
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Certificado na forma proposta pelo Contratante, descrevendo o aspeto exterior da Mercadoria, o peso da 

mesma e o que foi encontrado no seu conteúdo. Além disso, o Certificado deverá registar os resultados da 

inspeção do conteúdo e o número da vinheta de segurança com que a Mercadoria é selada. 

 

6.7. Se o conteúdo for considerado perigoso ou proibido para envio ou não for autorizado para entrega de 

acordo com os presentes Termos e Condições e leis aplicáveis, o conteúdo da respetiva Mercadoria será 

devolvida ao Cliente. Os custos de devolução da mercadoria ao Cliente serão suportados pelo Cliente, 

pagando antecipadamente o custo do serviço de devolução do conteúdo. Se qualquer conteúdo perigoso ou 

proibido não puder ser devolvido ao Cliente pelo Contratante, o Cliente será obrigado a recolher o conteúdo 

do armazém do Contratante no prazo de três dias úteis após a receção (via telefone ou comunicação 

eletrónica) da notificação do Contratante. Se o Cliente não cumprir o prazo de recolha da Mercadoria, o 

Contratante fica isento da responsabilidade pela conservação e devolução da Mercadoria para como o 

Cliente. 

 

6.8. O Cliente fornecerá ao Contratante informações relevantes sobre as características da Mercadoria que 

possam ser prejudiciais para o património ou pessoal do Contratante ou para o ambiente. O Contratante terá 

o direito de solicitar ao Cliente documentos adicionais que certifiquem a natureza da entrega da Mercadoria 

a ser enviada (incl. licenças, certificados, registos). 

 

6.9. O Contratante não será obrigado a verificar a exatidão, suficiência e veracidade das informações e 

documentos fornecidos pelo Cliente. 

 

6.10. O Cliente deverá assegurar o livre acesso ao endereço (local) de receção/entrega da Mercadoria (incl. 

para uma área vigiada, com a disponibilização de uma licença/passagem/autorização adequada, etc.). 

 

6.11. Sendo o Cliente uma pessoa coletiva que celebrou um contrato de prestação de serviços único ao aderir 

à oferta pública em http://cdek.pt, ao pagar os serviços do Contratante em dinheiro no escritório do 

Contratante (em dinheiro, utilizando terminais de pagamento, etc.) através de um representante, deverá 

fornecer ao Contratante uma prova de autoridade para representar o Cliente por meio de documentos 

apropriados. Se o representante do Cliente não apresentar os documentos acima referidos, considera-se que o 

Contrato foi celebrado com a pessoa singular indicada como remetente na guia de remessa e o pagamento dos 

serviços será aceite pela pessoa singular. 

 

6.12. O Contratante terá o direito de unilateralmente e sem aceitação: 

1) recusar-se a prestar o serviço se: 

- o Cliente se recusar a fornecer ao Contratante as informações e/ou documentação necessárias para 

a correta prestação de serviços, ou o Cliente se recusar a abrir a Mercadoria para inspeção por um 

funcionário do Contratante quando o aceitar para entrega. 

- se verificar que a Mercadoria contém conteúdo não permitido para entrega de acordo com as 

disposições dos Termos e Condições e leis aplicáveis, ou que requerem a aprovação adicional do 

Contratante para a entrega, sem que tal aprovação tenha sido concedida. 

- o Cliente não possuir documentos de identificação e/ou autorização (para pessoas coletivas); 

- a Mercadoria estiver embalada não conforme com o Apêndice N.º 1 e o Cliente recusar-se a embalar 

adicionalmente a Mercadoria; 

- o Cliente escolher o modo de entrega para o ponto de recolha e as dimensões/peso da Mercadoria não 

se ajustarem às dimensões/peso exigidas no ponto de recolha. Se a Mercadoria tiver sido aceite para entrega, 

o Contratante terá o direito de alterar o modo de entrega, entregar num ponto de recolha diferente, 

notificando o Cliente devidamente. 

2) escolher qualquer método de entrega e rota adequados e acessíveis. 

3) modificar estes Termos e Condições, o preço dos serviços, os termos dos serviços e o procedimento 

e condições de pagamento. O Contratante publicará no sítio Web oficial do Contratante  http://cdek.pt/ as 

alterações relevantes 10 dias de calendário antes da data de entrada em vigor de tais alterações. O Cliente 

deverá confirmar que a introdução das alterações no sítio Web oficial do Contratante é suficiente para 

http://www.cdek.ru/
http://cdek.pt/
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considerar que as mesmas provêm do Contratante, foram lidas e aceites pelo Cliente de forma atempada. O 

Cliente compromete-se a monitorizar as alterações acima referidas de forma independente. 

4) Se durante a fase da entrega o Contratante verificar a não conformidade da embalagem relativa à 

natureza do conteúdo em conformidade com os requisitos do Apêndice N.º1 ao presente, o Contratante terá 

o direito de suspender a entrega da Mercadoria até que a questão do acondicionamento adequado tenha sido 

resolvido com o Cliente. 

 

6.13. Para que o Contratante possa prestar os serviços, o Cliente transferirá ao Contratante os seguintes dados 

pessoais: dados pessoais do Cliente, dados pessoais do Destinatário da Mercadoria, dados pessoais dos seus 

representantes; o Cliente garantirá também que recebeu o consentimento dos sujeitos dos dados pessoais 

para a recolha, armazenamento, transferência (incluindo a transferência para terceiros contratados pelo 

Contratante para cumprir obrigações ao abrigo do presente Contrato), destruição e tratamento de dados 

pessoais tanto por meios automatizados como não automatizados. Os dados pessoais serão transferidos por 

um período de três anos.  

 

6.14. O Cliente compromete-se a dar o seu consentimento para a utilização e tratamento dos dados pessoais 

dos funcionários/representantes e destinatários das mercadorias do Cliente, a pedido do Contratante. A fim 

de evitar disputas com os Clientes relativamente à emissão da Mercadoria a uma pessoa autorizada, o 

Destinatário deverá preencher os dados do seu documento de identidade na guia de remessa aquando da 

emissão da Mercadoria. O Cliente, ao confirmar ao Contratante para proceder à entrega, compromete-se a 

notificar o Destinatário da necessidade de preencher os dados do passaporte na guia de remessa. 

 

6.15. A nota do Cliente relativa à encomenda será considerada apenas para fins informativos (com exceção 

das encomendas efetuadas por Clientes de lojas em linha com o serviço adicional "Proibir Abertura e 

Inspeção de Conteúdos"), não pode ser a base para a prestação de quaisquer serviços adicionais pelo 

Contratante ao Cliente e não servirá de base para que o Contratante seja responsabilizado pelo não 

cumprimento. 

 

7. Procedimento para aceitação de Mercadorias 

7.1. Os serviços de entrega serão fornecidos sujeitos à emissão pelo Cliente da guia de remessa adequada e 

à aplicação de uma etiqueta de código de barras a cada peça de envio. Após aceitação da Mercadoria para 

entrega, será entregue ao Cliente uma cópia da guia de remessa e a segunda cópia será guardada pelo 

Contratante. 

 

7.2. A guia de remessa deverá ser assinada pelo Cliente e pelo representante do Contratante. Ao assinar a 

guia de remessa, o Cliente deverá confirmar a exatidão dos dados de contacto (endereço, número de telefone, 

nome completo e nome completo do remetente/destinatário) e informações sobre a mercadoria: nome, peso, 

dimensões, descrição, pagamento na entrega, valor declarado. Um representante do Contratante deverá, ao 

assinar a guia de remessa, acusar a receção da mercadoria. 

 

7.3. Se forem utilizados materiais de embalagem do Contratante, os quais têm um número único, o Remetente 

deverá introduzi-los na caixa "número de embalagem" na guia de remessa. 

 

7.4. As Mercadorias serão aceites pelo Contratante de acordo com o número de artigos, sem verificação ou 

contagem do conteúdo. O Contratante não aceitará a entrega de Mercadorias com novo cálculo do conteúdo 

interno, salvo acordo escrito em contrário entre as partes. 

 

7.5. O Cliente deverá preencher os documentos anexos caso sejam necessários (inventário, faturas, 

documentos de acompanhamento para desalfandegamento, etc.).  

 

7.6. A mercadoria não pode ser aceite para entrega pelo Contratante se o conteúdo for perigoso, incluindo 

mas não limitado ao conteúdo proibido pela OACI (Organização da Aviação Civil Internacional) Instruções 

Técnicas, AITA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Regulamentos de Mercadorias Perigosas, 
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Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas, Acordo Europeu relativo ao Transporte 

Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada ou outros regulamentos legais nacionais ou 

internacionais que regem o transporte de mercadorias perigosas e/ou conteúdos constam da lista de artigos 

proibidos a entregar ao Contratante para providenciar a entrega e/ou armazenamento.  

 

7.7. O Cliente compromete-se a assegurar que a Mercadoria é embalada de acordo com o Apêndice N.º 1 

dos Termos e Condições. Se o embalamento da Mercadoria estiver em falta ou não estiver em conformidade 

com os requisitos, o Contratante pode oferecer ao Cliente embalagens adicionais mediante o pagamento de 

uma taxa. Se o Cliente recusar a embalagem adicional, o Contratante deverá recusar-se a aceitar a Mercadoria 

em embalagens não conformes com o Apêndice 1. 

 

8. Termos e condições adicionais aplicáveis a certos tipos de Clientes: 

8.1. Os artigos de pessoas singulares são aceites com base num documento de identidade original apresentado 

pelo particular, em conformidade com a legislação do Estado onde o artigo é aceite. A pessoa singular deve 

introduzir os dados do seu documento de identidade na guia de remessa e assiná-la. 

 

8.2. A aceitação de mercadorias de pessoas coletivas é efetuada com base em documentos que provem a 

autorização da pessoa singular (representante da pessoa coletiva) e o documento de identidade original do 

representante, em conformidade com a legislação do Estado onde a Mercadoria é aceite. A aceitação de 

mercadorias por pessoas coletivas só terá lugar depois de os dados do documento de identidade e do 

documento de autorização terem sido introduzidos na guia de remessa, a assinatura do representante ter sido 

aposta e uma cópia digitalizada do documento de autorização ter sido feita.  

 

8.3. O Cliente sendo uma pessoa coletiva assumirá a obrigação de notificar imediatamente o Contratante do 

cancelamento da autorização do representante (no dia seguinte ao evento). A notificação deve ser feita 

através da apresentação de um pedido escrito no escritório do Contratante. Se o Cliente não notificar ou não 

o fizer atempadamente, o Cliente suportará o risco de consequências prejudiciais. 

 

8.4. A aceitação de Mercadorias de lojas em linha será feita com base na entrega de documentos com 

informações relativas às mercadorias a serem aceites. Se for detetada uma discrepância entre o número de 

Mercadorias declaradas e o número real de Mercadorias, ou se forem descobertos danos nas mesmas, as 

Partes elaborarão um Certificado, no qual indicarão o número da Mercadoria em questão. Se necessário, o 

Cliente deverá indicar os serviços e instalações adicionais necessários na guia de remessa da encomenda. 

 

8.5. A loja em linha pode declarar o custo da Mercadoria e pagar uma sobretaxa ao preparar a Mercadoria 

para entrega. 

 

 

9. Condições adicionais na preparação de entregas internacionais, prestação de serviços 

transfronteiriços.   

9.1. Os serviços de entrega internacional para Mercadorias (exceto mercadorias intra-UE) incluem serviços 

de apoio alfandegário. O Cliente concorda que o Contratante pode contratar terceiros para realizar serviços, 

incluindo serviços de desalfandegamento. 

 

9.2. O Cliente deve verificar por sua conta que o conteúdo das Mercadorias não consta da lista de bens 

proibidos de importação/exportação de/para os países de origem e de destino. O Cliente não entregará ao 

Contratante para entrega quaisquer Mercadorias proibidas para importação/exportação de/para os países de 

origem e de destino.  

 

9.3. O Cliente deve informar o Destinatário da Mercadoria da necessidade de apresentar os documentos 

necessários e pagar os custos de desalfandegamento em caso de entrega internacional. Se o Destinatário se 

recusar a pagar os custos de desalfandegamento, tais custos serão suportados pelo Cliente. 
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9.4. Ao fazer a encomenda, o Cliente dá instruções ao Contratante para preparar o procedimento de 

desalfandegamento por um representante da alfândega em nome do Cliente. O Cliente também concorda que 

o Contratante pode agir como destinatário nominal com o único objetivo de nomear um representante 

aduaneiro para efetuar o desalfandegamento. Um representante da alfândega efetuará serviços de apoio 

alfandegário em nome do Cliente, agindo no interesse do Cliente. 

 

9.5. Se as autoridades aduaneiras exigirem documentos adicionais para confirmar as informações declaradas 

nas declarações aduaneiras de importação/exportação de Mercadorias ou o direito do Contratante de 

organizar o procedimento de desalfandegamento, o Cliente deverá fornecer os documentos necessários 

por sua própria conta. 

 

9.6. O Cliente compromete-se a fornecer informações completas e verdadeiras sobre a exportação e 

importação das Mercadorias. O Cliente é notificado de que no caso de fornecer informações falsas ou 

enganosas sobre a Mercadoria ou o seu conteúdo, uma ação civil pode ser intentada contra o Cliente e/ou o 

Cliente pode ser responsabilizado administrativa ou criminalmente. O Cliente compromete-se a indemnizar 

integralmente o Contratante e a isentar o Contratante de quaisquer reivindicações que possam surgir 

relacionadas com as informações fornecidas e de quaisquer custos que o Contratante possa incorrer em 

relação ao acima exposto. 

 

9.7. Quaisquer direitos aduaneiros, impostos em que o representante aduaneiro possa incorrer como resultado 

das ações das alfândegas ou outras autoridades públicas, ou devido ao facto de o Cliente não fornecer a lista 

correta de documentos, e/ou não obter a licença ou autorização necessária, serão faturados ao Cliente. Os 

custos de armazenamento e outros custos que o Contratante possa incorrer como resultado das ações das 

alfândegas ou outras autoridades públicas, ou devido à incapacidade do Cliente em fornecer as informações 

necessárias, a lista correta de documentos, e/ou em obter a licença ou autorização necessária, serão 

suportados pelo Cliente. O Cliente assumirá o pagamento dos direitos aduaneiros e encargos, bem como os 

custos administrativos do trabalho adicional e quaisquer outros custos adicionais incorridos, no caso de o 

representante aduaneiro faturar ao Destinatário e o Destinatário se recusar a pagar os direitos e encargos 

aduaneiros. Nos casos referidos nesta cláusula, o Cliente deverá efetuar os seus próprios pagamentos de 

honorários, impostos e despesas. 

 

10. Procedimento para a entrega de mercadorias. 

10.1. A Mercadoria será entregue no ponto de recolha do Contratante (doravante designado "no armazém") 

ou no endereço do Destinatário indicado na guia de remessa pelo Cliente (doravante designado "à porta"). 

 
10.2. Quando a Mercadoria é entregue "à porta": 

- a Mercadoria será entregue à pessoa singular designada como Destinatário na guia de remessa. É 

permitido entregar a Mercadoria a outra pessoa no endereço de entrega mediante apresentação por esta 

última do documento de identidade original do Destinatário mencionado na guia de remessa e da pessoa 

que efetivamente recebeu a Mercadoria. Os detalhes do documento de identidade do Destinatário e a 

identidade da pessoa que aceita a Mercadoria no endereço de entrega devem ser indicados na guia de 

remessa. 

- a entrega da Mercadoria à pessoa coletiva que é o Destinatário deve ser feita a qualquer funcionário 

ou representante da pessoa coletiva. A pessoa de contacto que representa a empresa especificada na guia de 

remessa pelo Cliente não é a única pessoa autorizada a receber a Mercadoria do Contratante. A autoridade 

do representante do Destinatário para receber a Mercadoria pode derivar de uma procuração, bem como das 

circunstâncias em que a Mercadoria é entregue, incluindo o facto de o representante do Destinatário se 

encontrar no endereço do Destinatário tal como especificado na guia de remessa e/ou ter acesso ao selo (ou 

carimbo) da organização destinatária, pode apresentar um documento de autorização emitido pela 

organização Destinatária. 

 

10.3. Quando a Mercadoria é entregue "no armazém": 

- a Mercadoria será entregue estritamente à pessoa singular designada como Destinatário na guia de 

remessa, mediante apresentação de um documento de identidade, devendo o Destinatário indicar os detalhes 
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do documento de identidade na guia de remessa e apor a sua assinatura. 

 

- caso a Mercadoria para entrega ao Destinatário ser para pessoa coletiva, será entregue a qualquer 

funcionário ou representante da pessoa coletiva que produza documentos de autorização e um documento 

de identidade, devendo o Destinatário indicar os detalhes do documento de identidade na guia de remessa 

e apor a sua assinatura. 

 

10.4. Ao organizar qualquer modo de entrega a pessoas singulares e coletivas, o Contratante terá o direito, 

para além das informações acima especificadas, de proceder à identificação do Destinatário através de uma 

chamada telefónica para o número de telefone do Destinatário indicado na guia de remessa. 

 

10.5. A Mercadoria não será entregue em endereços de caixas postais ou endereços que contenham apenas 

códigos postais. 

 

10.6. A entrega a organizações públicas estatais e municipais (autoridades de todos os ramos e níveis, 

incluindo autoridades policiais, fiscais, judiciais, de licenciamento e organizações militares) será feita pelo 

Contratante sem garantia de um relatório de entrega, de acordo com o procedimento em vigor nessas 

organizações (nos escritórios, em particular, os artigos são recebidos sem a assinatura de um funcionário ou 

colocando o artigo na caixa de correio à entrada). 

 

10.7. O Contratante notificará os Destinatários das Mercadorias com o modo de entrega "no armazém" no 

dia em que a Mercadoria chega ao armazém e está pronta para entrega. As notificações devem ser enviadas 

via mensageiro ou SMS. O Cliente tem também o direito de rastrear a receção da Mercadoria no sítio Web 

do Contratante http://cdek.pt. 

 

10.8. Quando as mercadorias são entregues, o Destinatário deve fazer um registo do seguinte: 

- dados do documento de identidade do destinatário ou do seu representante autorizado (apelido, 

nome próprio, outros nomes (se aplicável), série e número do documento); 

- dados da procuração ou outro documento que certifique a autoridade do representante (se um 

representante autorizado estiver a agir em nome do destinatário). 

 

10.9. Os dados acima mencionados serão registados pelo Destinatário através da introdução nos formulários 

normalizados (formulários aceites) de guias de remessa estabelecidas pelo Contratante, cuja natureza prevê 

a inclusão dos dados pessoais do destinatário ou do seu representante autorizado, utilizados para a 

receção/entrega/expedição de Mercadorias e processamento de dados pessoais, ou através de outro método 

determinado pelo Contratante, que assegura a identificação fiável das informações sobre o Destinatário. A 

entrega da Mercadoria será certificada pela assinatura do Destinatário (o seu representante autorizado) ou 

por outro método especificado pelo Contratante, que forneça uma confirmação fiável da entrega da 

Mercadoria. 

- em caso de identificação adicional do Destinatário utilizando o código de verificação enviado por 

SMS para o número de telemóvel do destinatário indicado na guia de remessa, o código de verificação 

especificado pelo Destinatário deve ser registado na guia de remessa. 

 

10.10. Após a entrega da Mercadoria pelo Cliente que é uma loja em linha, o Destinatário terá o direito de 

abrir a Mercadoria e inspecionar o conteúdo na presença de um representante do Contratante e antes do 

pagamento do valor/custas, salvo especificação em contrário na guia de remessa. Em caso de irregularidades 

no embalamento, o Destinatário terá direito, no momento da entrega, a que um funcionário do Contratante 

participe na inspeção do conteúdo e elabore um certificado bilateral na forma prescrita pelo Contratante. 

 

10.11. Se a Mercadoria for entregue nas devidas condições, deve o Destinatário pagar, mas caso este se 

recuse a pagar, o Cliente deverá pagar pela entrega da Mercadoria. 
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10.12. O Cliente compromete-se a informar o Contratante por comunicação telefónica, eletrónica ou fac-

símile sobre o cancelamento do serviço pelo menos uma hora antes da hora programada de receção/entrega 

da Mercadoria. 

 

 

11 Armazenamento e devolução de Mercadorias 

11.1. Se a Mercadoria não puder ser entregue ao Destinatário, o Contratante organizará o armazenamento da 

Mercadoria numa instalação de armazenamento de terceiros durante sete dias de calendário sem encargos. 

Após estes sete dias de calendário, a partir do 8º dia, o armazenamento das Mercadorias será mediante uma 

taxa adicional, que será reembolsada pelo Cliente ao Contratante, salvo disposição em contrário no Contrato. 

O custo dos serviços de armazenamento depende do tamanho da Mercadoria e será cobrado por dia de 

calendário. 

 

11.2. Se a Mercadoria não for reclamada no prazo de um mês civil, a Mercadoria será devolvida ao Cliente 

após o Destinatário ter sido novamente notificado da necessidade de o receber. O Cliente pagará ao 

Contratante os custos incorridos com a expedição, armazenamento, eliminação, devolução da Mercadoria e 

reentrega. 

 

11.3. Mediante acordo com o Contratante, o Cliente pode renunciar por escrito à devolução da Mercadoria 

e à sua propriedade. Neste caso, o Cliente fica isento de reembolsar ao Contratante os custos de 

armazenamento e devolução da Mercadoria ao Cliente.  

 

11.4. O custo do serviço International Express inclui o armazenamento da Mercadoria num ponto da 

alfândega durante três dias de calendário. As Mercadorias que não tenham sido transferidas para 

desalfandegamento para efeitos de circulação através da fronteira aduaneira serão armazenadas em 

entrepostos de acordo com os termos dos presentes Termos e Condições. 

 

11.5. As Mercadorias de Clientes em lojas em linha estão sujeitas a devoluções nos seguintes casos: tais 

Mercadorias foram recusadas pelo Destinatário, o seu período de retenção expirou (o período de retenção 

gratuito é de 14 dias de calendário, salvo disposição em contrário no Contrato), ou foi feita uma entrega 

parcial (reembolso parcial). A devolução das Mercadorias e os respetivos custos serão efetuados a expensas 

do Cliente. 

 

11.6. A frequência da lista de artigos a devolver ao Cliente será acordada entre o Contratante e o Cliente.  

 

11.7. A lista das Mercadorias relevantes a devolver ao Cliente será enviada ao Cliente no endereço de correio 

eletrónico especificado no Contrato, de acordo com o período de devolução prescrito. A lista de Mercadorias 

a devolver ao Cliente incluirá Mercadorias em guias de remessas cujo estado final tenha sido marcado pelo 

Contratante, tais como: não entregues; devolvidos; entregues: entrega parcial, bem como mercadorias cujo 

período de armazenamento tenha expirado. O Cliente terá o direito de prolongar o período de armazenamento 

da Mercadoria no seu endereço de localização dentro do período especificado no Contrato, com a obrigação 

de pagar pelo período de armazenamento prolongado. 

 

11.8. Para que as Mercadorias sejam devolvidas ao Cliente, o Contratante emitirá uma guia de remessa para 

a Mercadoria ou lote consolidado de mercadorias. As devoluções devem ser feitas na guia de remessa 

especificada com a lista de encomendas em anexo. As devoluções serão feitas pelo Contratante de uma das 

seguintes formas e pela ordem a seguir indicada: 

- entregando a Mercadoria/lote consolidado de mercadorias no endereço de localização do Cliente. 

Neste caso, o Cliente será obrigado, no prazo de dois dias úteis após a receção da Mercadoria/lote 

consolidado de mercadorias, a verificar se a quantidade e qualidade das Mercadorias efetivamente recebidos 

correspondem à quantidade das Mercadorias indicadas na guia de remessa que a acompanha. Em caso de 

discrepância, o Cliente notificará prontamente o Contratante da discrepância, mediante a elaboração de um 

Certificado de discrepâncias. O Certificado de discrepâncias será elaborado pelo Cliente numa comissão de 
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pelo menos três pessoas. O Cliente compromete-se a assegurar que o processo de aceitação seja gravado 

em vídeo. A aceitação das Mercadorias deverá ser efetuada pelo Cliente. O Cliente notificará o Contratante 

por escrito, anexando o Certificado acima referido de discrepâncias, o mais tardar dois dias úteis após a 

receção da Mercadoria/lote consolidado de mercadorias. O prazo de dois dias estipulado na presente 

cláusula para efeitos de aceitação da quantidade das Mercadorias e para a apresentação de uma 

reivindicação pelo Contratante será perentório. A pedido do Contratante, o Cliente será obrigado a fornecer 

uma gravação vídeo das discrepâncias em quantidade e/ou qualidade das Mercadorias. As reivindicações 

do Cliente apresentadas após dois dias úteis a partir da receção do lote consolidado de Mercadorias não 

serão consideradas e não serão aceites pelo Contratante. 

- entregando a Mercadoria /o respetivo lote no endereço de localização do Contratante. No caso acima 

mencionado, a aceitação das Mercadorias em termos de quantidade e qualidade terá lugar no momento da 

entrega das Mercadorias ao Cliente com a assinatura da respetiva guia de remessa. 

 

11.9. O peso calculado da guia de remessa é a soma dos pesos calculados das encomendas devolvidas de 

acordo com essa guia de remessa. 

 

11.10. Se a encomenda tiver sido parcialmente entregue, o peso estimado para devolução é o peso total 

original da encomenda. 

 

 

12. Responsabilidade das partes 

12.1. Responsabilidade do Contratante: 

12.1.1. O Contratante será multado pela transferência tardia de fundos para os bens vendidos pelo Cliente ao 

Destinatário no montante de 0,2% da soma total a ser paga pelos bens por cada dia de atraso, mas sem 

exceder 20% do montante da dívida total a ser paga. 

 

12.1.2. O Contratante será responsável pelo atraso na entrega da Mercadoria no montante de três por cento 

(3%) do valor do serviço de entrega da respetiva Mercadoria por cada dia útil de atraso, mas sem exceder o 

valor total do serviço de entrega da Mercadoria de acordo com a guia de remessa relevante. 

 

12.1.3. O montante da responsabilidade do Contratante pela Mercadoria cujo valor não tenha sido declarado 

e para o qual não tenha sido cobrada qualquer taxa de declaração de valor: 

• Em caso de perda total ou dano total da Mercadoria — no montante da taxa de serviço do Contratante 

para a entrega da Mercadoria correspondente e compensação adicional no montante do dano real, mas não 

superior a 50 EUR Se os documentos que acompanham a Mercadoria forem documentos sem valor 

declarado, o montante da compensação adicional é 10 EUR. 

• Em caso de dano parcial ou perda de parte da Mercadoria — no montante da taxa de serviço do 

Contratante para a entrega da totalidade da Mercadoria na proporção da parte do peso taxável do pacote 

danificado/extraviado no peso total taxável da Mercadoria completa e compensação adicional no montante 

da perda real, mas não superior a 50 EUR. Se o conteúdo consistir em documentos, a compensação adicional 

é 10 EUR. 

 

O montante da responsabilidade do Contratante pela Mercadoria para o qual o valor declarado foi declarado 

e pelo qual foi cobrada a taxa de valor declarado: 

• Em caso de dano completo ou perda total da Mercadoria — no montante do valor do conteúdo 

contido na respetiva Mercadoria, mas não superior ao valor declarado especificado na guia de remessa e o 

custo dos serviços de entrega para a respetiva Mercadoria. 

• Em caso de perda (falta) de parte da Mercadoria ou danos parciais da mesma — no montante da 

parte do Contratante na taxa de serviço para a entrega da totalidade da Mercadoria na proporção da parte 

do peso taxável do objeto danificado/extraviado no peso total taxável da Mercadoria completa e no 

montante do objeto em falta ou no valor reduzido do objeto danificado, mas não superior ao valor declarado 

especificado na guia de remessa. 
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12.1.4. O Contratante não indemnizará o Cliente por qualquer perda de lucro ou qualquer outra perda 
consequente. 

O Cliente compromete-se a assegurar que a Mercadoria seja embalada de acordo com os Requisitos do 

Contratante, conforme estabelecido no Apêndice N.º 1. Se o Cliente, sendo uma loja em linha, não cumprir 

estes requisitos de embalagem, o Contratante ficará isento de responsabilidade por danos no conteúdo e o 

montante pago pelo Cliente pelo serviço de "Declaração de Valor"/"Seguro" não será reembolsado ao 

Cliente. 

 

12.1.5. No caso de o Cliente, sendo uma loja em linha, não especificar o valor declarado, subdeclarar o valor 

declarado, ou alterar o valor declarado no decurso da entrega após a entrega ao Contratante, o Contratante 

será responsável no montante especificado pelo Cliente.  

 

12.1.6. Se o Cliente fornecer informações imprecisas/incompletas sobre o conteúdo, as condições de entrega, 

manipulação, embalagem e armazenamento do conteúdo na guia de remessa ou se o conteúdo for confiscado 

pelas autoridades públicas, o Contratante não será responsável por eventuais atrasos na entrega e/ou por 

danos. 

 

12.1.7. O Contratante não será responsável por quaisquer perdas resultantes de atos fraudulentos do Cliente, 

do Destinatário ou de terceiros que não sejam funcionários do Contratante. 

 

12.1.8. Se não for possível ao Contratante localizar a Mercadoria no prazo de 14 dias úteis a partir da data 

de termo dos prazos estipulados para a entrega ao Destinatário, a Mercadoria será considerada como 

extraviada. 

 

12.1.9. O Contratante não será responsável por qualquer dano, perda ou atraso no cumprimento das 

obrigações assumidas nos termos do Contrato e destes Termos e Condições, se forem causados por 

circunstâncias fora do controlo do Contratante. Estas circunstâncias incluem, mas não se limitam a: 

• catástrofes naturais, nomeadamente terramotos, ciclones, tempestades, inundações, nevoeiro, 
incêndios, etc.; 

• força maior, ou seja, ação militar, acidente aéreo, acidente de viação, embargo, epidemia, pandemia, 

motim ou desordem em massa, greve, etc.; 

• quaisquer defeitos ou características devido à natureza/características da Mercadoria, mesmo que 

tenham sido notificados ao Contratante pelo Cliente no momento da emissão da guia de remessa; 

• quaisquer atos ou omissões de pessoas que não sejam funcionários ou empreiteiros do Contratante, 

nomeadamente: Cliente, Destinatário, terceiros (incluindo transportador), oficiais; 

• facultar ao Contratado para entrega uma Mercadoria que seja perigosa/proibida para entrega 

(encaminhada). 

• efeitos negativos de campos elétricos ou magnéticos ou apagamento de imagens, dados ou registos 

eletrónicos ou fotográficos; 

• o incumprimento pelo Cliente dos termos e condições estabelecidos nestes Termos e Condições; 

• a mercadoria foi aceite e entregue de acordo com todas as condições e não se regista danos externos 

nas suas embalagens e selos; 

• deterioração da Mercadoria devido ao incumprimento de um determinado regime de temperatura, 

fuga normativa, perda de peso, volume ou desgaste normativo, auto-ignição, fermentação, putrefação, 

envelhecimento, retração, corrosão e outras propriedades naturais do conteúdo da Mercadoria; 

• a perda ou dano da Mercadoria (parte do conteúdo) é descoberto após o Destinatário ter recebido a 

Mercadoria; 

• quando a data/endereço de receção da Mercadoria for alterada por iniciativa do Cliente/Destinatário; 

• os danos causados ao Cliente não estão relacionados com o cumprimento da obrigação de entrega 

da Mercadoria (qualidade inadequada do conteúdo, tamanho, gama de conteúdos, etc.). 

 

12.2. Responsabilidade do Cliente: 

12.2.1. O Cliente pagará ou reembolsará ao Contratante todos os honorários pela entrega da Mercadoria e 
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seu armazenamento, ou os custos incorridos pelo Contratante em nome do Cliente, bem como reembolsará 

todas os litígios, perdas, multas, direitos aduaneiros e taxas e outros encargos em caso de violação destes 

Termos e Condições por parte do Cliente. 

 

12.2.2. Se o valor da Mercadoria tiver sido declarado, a fim de estabelecer e confirmar o valor real dos danos 

causados à Mercadoria durante a entrega, o Cliente será obrigado a fornecer ao Contratante documentos que 

confirmem o valor real da Mercadoria e a propriedade do Cliente sobre a Mercadoria. Em caso de danos na 

Mercadoria, o Cliente deverá, adicionalmente, apresentar um parecer especializado e/ou documentos que 

confirmem o custo da reparação. 

 

12.2.3. Se o Cliente fornecer ao Contratante para entrega uma Mercadoria, cujo conteúdo seja perigoso, 

proibido ou restrito para transporte sem informar o Contratante, o Cliente pagará ao Contratante uma multa 

de 5 000 EUR por cada Mercadoria, cujo conteúdo seja classificado como perigoso ou proibido, para além 

de uma indemnização por danos. O Cliente compromete-se a pagar a penalização no prazo de cinco dias 

úteis a contar da receção do pedido de pagamento por parte do Contratante. 

 

12.2.4. Na prestação de serviços para organizar a receção de fundos dos Destinatários para as Mercadorias 

do Cliente entregues através de meios eletrónicos de pagamento, caso não seja recebido dinheiro do 

Destinatário da Mercadoria para a conta bancária do Contratante por qualquer motivo, ou a operação bancária 

de transferência de dinheiro para as Mercadorias entregues na conta do Contratante seja cancelada por 

qualquer motivo, o Contratante não transferirá dinheiro para o Cliente para as Mercadorias do Cliente 

entregues no âmbito de tal transação. 

 

12.2.5. No caso de, no momento do cancelamento da operação bancária para transferir os fundos para a conta 

bancária do Contratante para as Mercadorias entregues pelo Cliente, o Contratante ter transferido os fundos 

para a operação cancelada para a conta do Cliente, os fundos acima mencionados serão considerados como 

tendo sido transferidos em excesso. O Contratante deduzirá o montante de fundos transferidos para o Cliente 

em excesso de quaisquer pagamentos efetuados a favor do Cliente, e se não houver fundos suficientes para 

cobrir o montante da transação bancária cancelada, o Contratante terá o direito de faturar ao Cliente o 

reembolso dos fundos para a transação bancária cancelada. O Cliente compromete-se a pagar a referida fatura 

no prazo de três (3) dias úteis após a sua emissão. 

 

12.2.6. O Cliente será responsável pelo cumprimento das licenças de exportação e de importação ou dos 

requisitos de autorização relativos às Mercadorias, obtendo todas as licenças e autorizações necessárias. Em 

caso algum o Contratante será responsável pelo incumprimento por parte do Cliente das leis de controlo de 

exportação, sanções, medidas restritivas e proibições. 

 

12.2.7. O Cliente garante e é responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos de controlo de 

exportação aplicáveis, incluindo, entre outros, os que proíbem o comércio não autorizado de armas e outros 

bens e serviços estratégicos e transações financeiras e comerciais com pessoas singulares e coletivas; ou os 

que impõem condições sobre certas tecnologias, informações e bens que podem ser enviados de/para/por 

todo o país em que a entrega pode ter lugar. 

 

12.2.8. O Cliente será responsável pela devolução das Mercadorias, incluindo, entre outros, os motivos tais 

como a recusa do Destinatário em aceitar a Mercadoria, a recusa do Destinatário em pagar impostos, direitos 

e encargos no país de destino, a impossibilidade de importar a Mercadoria para o país de destino, a 

impossibilidade de entregar a Mercadoria devido à falta de comunicação do Destinatário com o Contratante. 

Nesses casos, o Cliente compromete-se a pagar os custos relacionados com a devolução da Mercadoria não 

reivindicada, incluindo os custos de serviço do Contratante, direitos aduaneiros, taxas e encargos a pagar 

pela importação da Mercadoria para o país de Entrega, no prazo de cinco dias úteis a contar da receção da 

respetiva reclamação do Contratante. Se a Mercadoria for devolvida por razões especificadas nesta cláusula, 

o Contratante notificará o Cliente da necessidade de libertar a Mercadoria para desalfandegamento. No prazo 
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de sete dias de calendário a contar da receção da notificação da devolução da Mercadoria, o Cliente deverá 

apresentar os documentos necessários para o desalfandegamento e pagar os respetivos encargos aduaneiros. 

A não apresentação pelo Cliente, por escrito, de um pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos 

documentos exigidos e pagamento dos direitos aduaneiros e o incumprimento por parte do Cliente das suas 

obrigações de apresentação de documentos e pagamento dos direitos aduaneiros para o desalfandegamento 

da respetiva Mercadoria após o termo do prazo de sete dias constitui motivo para submeter a Mercadoria ao 

procedimento de destruição aduaneira. O Cliente, ao não apresentar os documentos necessários e ao não 

pagar direitos aduaneiros, bem como ao não solicitar uma prorrogação do prazo para apresentação de 

documentos e pagamento de direitos aduaneiros, aceita o procedimento aduaneiro de destruição da respetiva 

Mercadoria. Os custos decorrentes do procedimento aduaneiro de destruição da Mercadoria serão suportados 

pelo Cliente. O Cliente compromete-se a pagar as despesas incorridas no prazo de cinco dias úteis a contar 

da receção do respetivo pedido do Contratante. 

 

12.2.9. Ao prestar o serviço de aceitar e/ou organizar a aceitação de fundos não monetários dos destinatários 

para as Mercadorias do Cliente entregues utilizando cartões bancários, no caso de a transação bancária ser 

recusada/contestada por iniciativa do titular do cartão bancário, sistema de pagamento e/ou banco, o 

Contratante terá o direito de não liquidar a operação/transação bancária cancelada com o Cliente. 

 

12.2.10. No caso de o montante da operação/transação bancária cancelada na respetiva fatura ser retido do 

Contratante pelo banco, o Cliente compromete-se a reembolsar ao Contratante o montante acima 

mencionado. O Contratante terá o direito de deduzir o montante da operação/transação cancelada de 

quaisquer pagamentos efetuados ao Cliente e, se tais pagamentos forem insuficientes para cobrir o montante 

da transação, o Contratante terá o direito de faturar ao Cliente o montante da transação em falta. 

 

12.2.11. O Cliente compromete-se a pagar a referida fatura no prazo de três (3) dias úteis após a sua emissão. 

 

12.2.12. O Contratante reserva-se o direito de contabilizar os pagamentos recebidos para declarações de 

certificados/faturas a partir de uma data de faturação anterior, independentemente da finalidade do 

pagamento, tal como indicado no documento de faturação. 

 

13. Procedimento de resolução de diferendos 

13.1. Todos os litígios decorrentes da celebração, validade, execução e rescisão do Contrato serão resolvidos 

pelas partes em conformidade com o procedimento de reivindicação. 

O Cliente tem o direito de apresentar uma reclamação por escrito ao Contratante no prazo de 30 dias de 

calendário a partir do momento em que o Cliente entregou a Mercadoria ao Contratante para entrega ou, no 

caso de Mercadorias que sejam devolvidas, a partir do momento em que a guia de remessa de devolução é 

emitida, ao escritório do Contratante mais próximo do Cliente ou eletronicamente para intlservice@cdek.ru. 

 

13.2. No caso de reivindicações do Cliente relativas a danos na Mercadoria e/ou perda parcial de quaisquer 

artigos da Mercadoria, a base da reivindicação será o Certificado elaborado no momento da entrega da 

Mercadoria na presença de um representante do Contratante. Se o Cliente reclamar do prazo de entrega ou 

do extravio da Mercadoria pelo Contratante, não será emitido nenhum Certificado. 

 

13.3. O Contratante responderá à queixa no prazo de 10 dias úteis após a receção da mesma. O tempo de 

processamento de reivindicações pode ser prolongado pelo Contratante nos casos em que seja necessário 

obter informações de companhias de seguros, autoridades policiais ou aduaneiras, ou outras pessoas que 

tenham informações que possam afetar o resultado da reivindicação do Cliente. 

 

13.4. As partes acordaram que a jurisdição de litígios será determinada de acordo com a legislação nacional. 

 

14. Independência das disposições 

14.1. A invalidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição dos presentes Termos e Condições não 

afetará a validade das outras disposições dos presentes Termos e Condições. 
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14.2. O Cliente e o Contratante confirmam que os presentes Termos e Condições não prejudicam os direitos 

estatutários do Cliente em relação a quaisquer serviços específicos prestados pelo Contratante (incluindo 

aqueles para os quais tenha sido efetuado um pagamento adicional). 

 

15. Glossário 
Cliente a pessoa que paga por um serviço 

 

Destinatário o destinatário final da Mercadoria 
 

Uma loja em linha a pessoa coletiva ou singular que vende bens ou serviços à distância através de um sítio Web 

ou aplicação móvel, aceitando ordens de compra, oferecendo ao comprador uma escolha de 

opções de pagamento e métodos de receção dos bens/serviços e recebendo dinheiro pelos 

bens/serviços. 
 

Mercadoria uma correspondência escrita endereçada, encomendas e outros conteúdos de natureza 

documental ou não documental, aceites em pacotes individuais de transporte e entregues sob 

uma única guia de remessa. 
 

Guia de Remessa um documento preparado para cada Mercadoria contendo informações sobre o nome, 

endereço e números de telefone de contacto do Remetente e do Destinatário, a natureza e as 

propriedades da Mercadoria, as datas de envio e receção da Mercadoria, informações sobre 

serviços adicionais e procedimento de pagamento, número único e código de barras.  

Código de barras informação gráfica na embalagem ou rótulo da Mercadoria permitindo a sua leitura por 

dispositivos técnicos, uma sequência de faixas pretas e brancas ou outras formas geométricas. 
 

Contra reembolso fundos para bens e/ou serviços do Cliente ou pessoas representadas pelo Cliente, aceites pelo 

Contratante do Destinatário em nome do Cliente, e depois enviados para o Cliente. O 

montante a pagar na entrega será determinado pelo Cliente. 
 


