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Sobretaxa de 

Controlo de Fronteiras  

Caros Clientes, 
 
O impacto de um possível Brexit está a afetar cada vez mais o transporte de 
mercadorias entre a Europa continental e o Reino Unido. 
 
As autoridades francesas têm verificado todos os transportes terrestres por um pe-
ríodo prolongado antes de avançarem para o Reino Unido. O acima mencionado 
tem tempos de espera de 8 horas em média. Além disso, o Eurotúnel de Calais, 
em França, bem como nos postos fronteiriços franco-belgas são regularmente con-
frontados com um imenso congestionamento do tráfego. 
 
Muitos transportadores já estão a reduzir as suas ofertas de frete para as 
Ilhas Britânicas, já que essas enormes paralisações implicam incorrer em 
custos adicionais substanciais. Devido ao forte atraso das viagens de ida e 
volta, são obrigados a dar resposta à procura mais veículos e mais motoristas. 
Como resultado, não apenas os custos com equipamentos, mas também os custos 
de mão de obra para transportes para a Grã-Bretanha, estão a aumentar conside-
ravelmente. Além disso, a produção em linha ineficaz também está a provocar 
também operações ineficientes nos terminais, uma vez que as remessas precisam 
ser manuseadas por muito mais tempo e, devido à rotação atrasada, estão a che-
gar a horários não especificados aos terminais. 
 
Atualmente, muitos agentes de carga diminuem parcialmente os transportes 
para o Reino Unido. A DB Schenker decidiu continuar o serviço para o Reino 
Unido. No entanto, para podermos garantir o melhor serviço possível, apesar dos 
atrasos e custos associados, somos forçados a impor uma contribuição adicional 
de “Sobretaxa de Controlo de Fronteiras” de 3 euros por cada 100 kg para o trans-
porte de mercadorias para e através da Grã-Bretanha. Esta sobretaxa deverá, sub-
sequentemente, aplicar-se também aos transportes para a Irlanda. 
 
Agradecemos a sua compreensão e asseguramos que faremos o máximo 
para continuar a transportar os seus bens de forma confiável para a Grã-Bre-
tanha. 
 
Por favor, não hesite em entrar em contacto com a sua equipa local da DB Schen-
ker para esclarecimento de dúvidas ou mais informações. 

 


