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A - DECLARAÇÃO DE REMESSA AO PCF DE TRANSBORDO 
 

Obrigatoriedade de Declaração da remessa ao PCF onde se realiza o transbordo: 
 

As remessas de produtos abrangidos pelo anexo I da Decisão 2007/275/CE, de 

17 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Regulamento de 

Execução (EU) nº 2019/2007 de 18 de novembro, provenientes de um país 

terceiro e objeto de transbordo de um navio para outro ou de um avião para 

outro, dentro da zona aduaneira do mesmo porto ou aeroporto, são 

obrigatoriamente declaradas ao PCF onde se realiza o transbordo, 

independentemente do tempo de permanência no porto ou aeroporto e do 

destino da remessa após o transbordo.  

De referir que o anexo acima referido inclui também produtos compostos. 
 

Responsabilidade de declaração da remessa ao PCF onde se realiza o 

transbordo: 
 

A declaração da remessa ao PCF é obrigatoriamente efectuada pelo responsável 

pela carga (RC) que deve facultar ao PCF toda a documentação requerida para o 

controlo (documentos originais ou cópias autenticadas). 
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RESUMO - Os produtos de origem animal provenientes de um país ter-

ceiro são obrigatoriamente declarados ao Posto de Controlo Fronteiriço 

(PCF) onde se realiza o transbordo, independentemente do tempo de 

permanência no porto ou aeroporto respetivo. A declaração ao PCF efe-

tua-se para remessas destinadas a colocação no mercado da UE, bem 

como a remessas que após esse transbordo, transitem para um país 

terceiro.  
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Procedimento de declaração da remessa ao PCF: 
 

Permanência no aeroporto por um período igual ou inferior a 3 dias e no porto 

por um período igual ou inferior 30 dias: 

Efetua-se, com pelo menos um dia útil de antecedência em relação à data 

prevista de chegada da remessa, para o endereço eletrónico oficial do PCF, 

conforme modelo em anexo ao presente documento.   
 

Permanência no aeroporto por um período superior a 3 dias ou no porto por um 

período  superior a 30 dias: 

Efetua-se, com pelo menos um dia útil de antecedência em relação à data 

prevista de chegada da remessa, através do TRACES (preenchimento da parte I 

do DSCE). 

 

B - CONTROLO VETERINÁRIO NO PCF DE TRANSBORDO 
 

I - Remessas provenientes de um país terceiro com destino a um país terceiro, 

após transbordo num porto ou aeroporto da UE: 
 

As remessas provenientes de um país terceiro, com destino ao mesmo ou a 

outro país terceiro, objeto de transbordo num porto ou aeroporto da UE, são 

sujeitas a controlo no PCF de transbordo, de acordo com o tempo de 

permanência nesse porto ou aeroporto e com o risco que apresentam. 
 

Permanência no aeroporto por um período igual ou inferior a 3 dias ou no porto 

por um período igual ou inferior a 30 dias: 

Estas remessas não serão sujeitas a controlo no PCF de transbordo. Se as 

autoridades competentes do PCF de transbordo suspeitarem de incumprimento 

das regras de saúde pública ou animal, devem proceder a controlos 

documentais, de identidade e físicos da remessa. 
 

O RC informa e faz prova ao PCF, da saída da remessa. 
 

Permanência no aeroporto por um período superior a 3 dias ou no porto por um 

período  superior a 30 dias: 

Procede-se ao controlo documental no PCF de transbordo, com emissão de 

DSCE. Se as autoridades competentes do PCF de transbordo suspeitarem de 

incumprimento das regras de saúde pública ou animal, devem proceder 

adicionalmente a controlos de identidade e físicos da remessas. 
 

II - Remessas provenientes de um país terceiro, admitidas no território da UE e 

objeto de transbordo num porto ou aeroporto da UE (1º PCF), com destino a 

outro porto ou aeroporto da UE (2º PCF). 
 

Uma remessa objeto de transbordo de um navio para outro ou de um avião para 

outro, dentro da zona aduaneira do mesmo porto ou aeroporto (1º PCF)1 e 
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destinada a admissão na UE através de um Posto de Controlo Fronteiriço situado 

noutro porto ou aeroporto (2º PCF)2 , é abrangida por regras específicas de 

controlo, em conformidade com o tempo de permanência nesse porto ou 

aeroporto e com o risco que apresenta. 
 

Permanência no aeroporto por um período igual ou inferior a 3  dias ou no porto 

por um período igual ou inferior a 30 dias: 

Estas remessas não serão sujeitas a controlo no PCF de transbordo. 
 

Permanência no aeroporto por um período superior a 3 dias ou no porto por um 

período superior a 30 dias: 

Procede-se ao controlo documental no PCF de transbordo, com emissão de 

DSCE. 

Estas remessas não serão sujeitas a controlo de identidade e físico no PCF de 

transbordo. 

Se as autoridades competentes do PCF de transbordo suspeitarem de 

incumprimento das regras de saúde pública ou animal, devem proceder 

adicionalmente a controlos de identidade e físicos da remessa. 
 

As autoridades competentes do PCF de transbordo devolvem ao RC os 

certificados objecto dos controlos documentais, a fim de acompanharem as 

remessas no prosseguimento da viagem. 
 

Este controlo não confere “livre prática veterinária” à remessa em causa, sendo 

para tal, necessário efectuar o controlo de identidade e físico no PCF de controlo 

(2º PCF). 
 

1- PCF de transbordo, 1º PCF  

2 - PCF de controlo ou 2º PCF 

 

C - TAXAS DE CONTROLO OFICIAL 
 

Aplicam-se as taxas de controlo oficial legalmente estabelecidas no Despacho nº 

5165-A/2017 de 2 de junho de 2017, publicado do DR 2ª série em 8 de junho 

de 2017, na tabela 2, alínea nº 9 - outras declarações 30,00 euros e que entra 

em linha de conta com o previsto no ponto VII, do capítulo I do Anexo IV do 

Regulamento (UE) nº 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de março. 
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D - ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

Decisão 2007/275/CE, de 17 de Abril de 2007 com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Regulamento de Execução (UE) nº 2019/2007 de 18 de 

novembro. 
 

Regulamento de Execução (UE) nº 2019/2007 da Comissão, de 18 de 

novembro de 2019, que estabelece regras de aplicação do Regulamento (UE) nº 

2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às listas de 

animais, produtos de origem animal, produtos germinais, subprodutos animais e 

produtos derivados, bem como feno e palha, sujeitos a controlos oficiais nos 

postos de controlo fronteiriços e que altera a Decisão 2007/275/CE 

 

Regulamento Delegado (UE) nº 2019/2124 da Comissão, de 10 de outubro de 

2019,  que completa o Regulamento (UE) nº 2017/625 do Parlamento Europeu 

e do Conselho no que respeita às regras de controlo oficial das remessas de 

animais e mercadorias em trânsito ou objeto de transbordo ou de 

prosseguimento do transporte na União e que altera os Regulamentos (CE) nº 

798/2008, (CE) nº 1251/2008, (CE) nº 119/2009, (UE) nº 206/2010, (UE) nº 

605/2010, (UE) nº 142/2011 e (UE) nº 28/2012 da Comissão, o Regulamento 

de Execução (UE) nº 2016/759 da Comissão e a Decisão 2007/777/CE da 

Comissão. 
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Lisboa, 27 de abril de 2020 

O Diretor Geral 

Fernando Bernardo 

Para mais informações contacte a DGAV 

 
secretariadoDIM@dgav.pt  
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ANEXO 

 

Notificação de chegada da remessa ao PCF de transbordo aplicável a 

remessas que permaneçam nesse aeroporto por um período igual ou inferior 

a 3 dias ou nesse porto por um período igual ou inferior a 30 dias: 
 

A notificação deve efetuar-se no momento da chegada da remessa ao porto 

ou aeroporto, por correio eletrónico, para o endereço oficial do PCF, devendo 

conter os seguintes elementos: 
 

- Data e hora prevista para a descarga da remessa; 
 

- Posto de controlo fronteiriço de destino na União, em caso de importação na 

União, ou país terceiro de destino, em caso de transbordo diretamente para 

um país terceiro; 
 

- A localização exata da remessa, se não for carregada diretamente para o 

navio ou a aeronave que a transportará ao seu destino posterior; 
 

- Data e hora prevista do carregamento da remessa para a aeronave ou o 

navio que a transportará ao seu destino posterior; 
 

- Identificação da Remessa: 

País terceiro de origem/expedição (código ISO); 

Exportador (Nome/endereço); 

Importador (remessas destinadas para a UE) (Nome/Endereço); 

Interessado no Carregamento ( Nome/Endereço/Contacto telefónico e 

endereço eletrónico); 

País de Destino (Estado Membro/País Terceiro) (código ISO); Nome e 

número do estabelecimento de origem; 

Natureza da mercadoria (código da nomenclatura pautal, designação, 

espécie, tratamento e modo de conservação) [4]; 

Número de embalagens/peso bruto/peso líquido. 
 

Caso a remessa permaneça no porto ou aeroporto por um período superior ao 

acima indicado e inicialmente previsto, deve o interessado no carregamento 

efetuar a declaração da remessa ao PCF através do TRACES – emissão de 

DSCE (parte I), com a maior brevidade possível, para controlo no Posto de 

Controlo Fronteiriço. 
 

[4] Ex: CN 0504, moelas de frango congeladas; CN 1605, Lula em conserva, 

temperatura ambiente  
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