
 
 

 

Notificação de Sobretaxa de Época Alta  

Com a época festiva a chegar, o número de pacotes que passam pela nossa rede global aumentará 
exponencialmente nos próximos meses. No sentido de preparar a nossa rede para que possamos 
continuar a proporcionar um serviço excecional, a UPS implementará Sobretaxas de Época Alta 
temporárias a pacotes que correspondam às especificações de Pacotes de Grandes Dimensões e Acima do 
Limite Máximo, bem como custos de Manuseamento Adicional. 

A partir de 4 de novembro de 2019 e até 10 de janeiro de 2020, as Sobretaxas de Época Alta terão um 
valor fixo por pacote, cobrados a uma conta registada num país listado abaixo, para além das tarifas, 
sobretaxas e/ou taxas existentes. 

Países 
Custos de Manuseamento 

Especial 
Sobretaxa de Época 

Alta 

Áustria, Bélgica, França, Alemanha, 
Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, 
Espanha 

Manuseamento Adicional  € 5.30 

Pacote de Grandes Dimensões € 53.00 

Acima dos Limites Máximos € 85.00 

Finlândia, Luxemburgo 

Manuseamento Adicional  € 3.70 

Pacote de Grandes Dimensões € 53.00 

Acima dos Limites Máximos € 85.00 

República Checa 

Manuseamento Adicional CZK 140.00 

Pacote de Grandes Dimensões  CZK 1375.00 

Acima dos Limites Máximos CZK 2195.00 

Dinamarca 

Manuseamento Adicional DKK 29.00 

Pacote de Grandes Dimensões  DKK 390.00 

Acima dos Limites Máximos DKK 630.00 

Grã-Bretanha 

Manuseamento Adicional GBP 5 

Pacote de Grandes Dimensões  GBP 48 

Acima dos Limites Máximos GBP 77 

Hungria 

Manuseamento Adicional HUF 1620.00 

Pacote de Grandes Dimensões  HUF 16200.00 

Acima dos Limites Máximos HUF 25900.00 

Sobretaxa de época alta UPS 



Países 
Custos de Manuseamento 

Especial 
Sobretaxa de Época 

Alta 

Noruega 

Manuseamento Adicional NOK 35.00 

Pacote de Grandes Dimensões  NOK 495.00 

Acima dos Limites Máximos NOK 790.00 

Polónia 

Manuseamento Adicional PLN 17.00 

Pacote de Grandes Dimensões  PLN 225.00 

Acima dos Limites Máximos PLN 365.00 

Suécia 

Manuseamento Adicional SEK 36.00 

Pacote de Grandes Dimensões  SEK 500.00 

Acima dos Limites Máximos SEK 800.00 

Suíça 

Manuseamento Adicional CHF 4.20 

Pacote de Grandes Dimensões  CHF 60.00 

Acima dos Limites Máximos CHF 95.00 

 

Especificações da Sobretaxa para Pacotes de Grandes Dimensões 
Um pacote é considerado “Pacote de Grandes Dimensões” quando o respetivo comprimento mais o perímetro [perímetro = (2 x largura) + (2 
x altura)], em conjunto, excedem 300 cm, mas não excedem o tamanho máximo da UPS de 400 cm. Os Pacotes de Grandes Dimensões estão 
sujeitos a um peso mínimo faturável de 40 kg, para além da Sobretaxa para Pacotes de Grandes Dimensões. 
 
Especificações dos Custos de Acima dos Limites Máximos 
Pacotes com um peso real superior a 70 kg, que excedam 274 cm de comprimento ou que excedam um total de 400 cm de comprimento e 
perímetro combinados [perímetro = (2 x largura) + (2 x altura)], não são aceites para transporte. Se forem detetados no sistema de pacotes 
pequenos, ficarão sujeitos a custos adicionais. Pacotes que excedam 400 cm de comprimento e perímetros combinados também ficam 
sujeitos à Sobretaxa para Pacotes de Grandes Dimensões. 
 
Especificações de Custos de Manuseamento Adicionais 
•   Qualquer artigo acondicionado numa embalagem de envio exterior em metal ou madeira 
•   Qualquer item cilíndrico, como um barril, tambor, selha ou pneu que não esteja totalmente acondicionado numa embalagem de envio em 
cartão ondulado 
•   A partir de 6 de agosto de 2018, qualquer pacote cujo lado mais longo exceda 100 cm (39,5”) ou cujo segundo lado mais longo exceda 76 
cm (30") 
•   Qualquer pacote com um peso real superior a 70 libras (32 kg) 
•   Cada pacote é um envio em que o peso médio por pacote é superior a 70 libras (32 kg) e o peso de cada pacote não é especificado no 

documento de origem ou no sistema de envio automático da UPS utilizado. 
A UPS também se reserva o direito de avaliar os Custos de Manuseamento Adicionais de qualquer pacote que, de acordo com o critério 
exclusivo da UPS, necessite de manuseamento especial. 
No que respeita ao manuseamento adicional necessário da nossa parte, bem como a potenciais atrasos subsequentes do processamento 
destes envios, a UPS não disponibiliza uma garantia de reembolso para os mesmos. Assim sendo, a UPS não reembolsa os custos de 
expedição se os envios que necessitem de manuseamento adicional não forem entregue dentro do prazo normalmente previsto para esses 
tipos de envios. 

 

Valorizamos o seu negócio e estamos empenhados em cumprir as suas necessidades de envio durante este 
período crítico.  Para saber mais sobre a Sobretaxa de Época Alta, bem como para falar de outras questões 
e necessidades de envio que possa ter, visite ups.com ou contacte o seu Gestor de Conta UPS. 
 

Atentamente, 

UPS 


