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Como funciona? 
 

O serviço de mudanças que a MSC providencia, 

começa com uma visita gratuita de um técnico à 

sua residência, para efectuar um levantamento 

das suas necessidades de transporte e calcular o 

número de caixas que necessita. Posteriormente 

será agendada a recolha das caixas, que serão 

embarcadas num contentor com destino ao por-

to de Santos, no Brasil. 

 
 
Quanto me irá custar enviar os bens  
pessoais para o Brasil? 
 
180 Euros por cada metro cubico (m3)* 

*Acrescem despesas de processo no valor de 350 Eur. 

*Valor válido para viagens em cruzeiro MSC ou Avião. 
 

Por exemplo, se pretender  transportar:  

 40 caixas (50 x 50 x 50 cm/cada), são 5 m3 

O que inclui ?  

Inclui as 40 caixas de cartão, seguro de trans-

porte*, a recolha, o despacho aduaneiro, o 

transporte marítimo até ao porto de Santos e 

as Despesas no porto Santos (Siscomex Carga 

Registration Tax, Documentos e taxas de por-

to).  

*Válido para um valor de bens até 5000Euro 

O que não inclui?  

O empacotamento dos bens nas caixas de car-

tão, os custos de armazenagem no destino, 

desembaraço dos bens e eventuais inspecções 

e/ou impostos e entrega na residência Brasilei-

ra. 

NÃO  NE CESS ITA  DE  

COMP RA R AS  CA IXAS .  

As caixas ser-lhe-ão entregues 

após confirmar o serviço con-

nosco. 

 

 

T IPO S  DE  EMB AL AGE NS  

PO R CA DA  M 3 .  

material 100% reciclável; 10 

caixas standard ou 4 caixas 

roupeiro ou 5 caixas “barrel” 

ou 20 caixas de livros.  

 

  

 

 

 

Nunca as mudanças foram tão cómodas. 
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REQUISITOS  

- Para efectuar a reserva ne-

cessitamos do booking do 

cruzeiro MSC ou a cópia do 

bilhete de avião,  copia do 

passaporte e do cartão contri-

buinte do vosso cliente.  
 

- São proibidos os seguintes 

bens de bagagem desacompa-

nhada: Bebidas, Azeites ou 

garrafinhas pequenas; Comi-

das, Chocolates ou temperos;  

Lixívias ou detergentes

(excepto para higiene pessoal).  

Nota: caso seja detectado 

algum destes bens integrantes 

na bagagem, toda a mercado-

ria poderá ficar apreendida no 

destino.  

 

 

 

 

 

Procedimentos  em Portugal  

 

Documentos Necessários em Portugal  
- Declaração de residência no exterior emitido pela junta de freguesia 
- Cópia do passaporte completo e cartão contribuinte 
- Cópia da passagem de retorno ao país ( Booking do Cruzeiro MSC ou bilhete de avião)* 
- Lista de bens a enviar: a descrição dos bens, quantidades e valores (em Euro) assinadas em todas 
as páginas 
- Packing List constando: a descrição dos bens em cada caixa e quantidades assinadas em todas as 
páginas 
- Declaração de Valor 
 
* Para bookings com outras companhias de cruzeiro, por favor entrar em contacto para consulta de valores. 

 
Nota: Lista de bens, packing list e etiquetas serão com base no modelo por nós fornecido e que irá 
simplificar o seu preenchimento. 
 
 
Para facilitar a conferência aduaneira, recomenda-se : 
Que os bens sejam distribuídos nas caixas, por nós fornecidas, devidamente numeradas, agrupando
-se, quando possível, os bens afins, que se relacione o conteúdo de caixa por caixa, por exemplo, 
conteúdo da caixa nº 1 (discriminando todos os bens ali contidos), conteúdo da caixa nº 2 e assim 

por diante. 
Que o Packing List seja preenchido identificando o que consta em cada caixa: 
 Exemplo: - Caixa 1 - artigos de cozinha / Caixa 2 - artigos de higiene, etc  
 
 
 
É válido lembrar que a Receita Federal é bem cuidadosa nos processos de bagagem desacompanha-
da, haverá conferência documental e conferência física. Caso durante a conferência física da mu-
dança a Receita Federal conclua que algum item não se enquadra no conceito de bagagem desa-

companhada, será taxado com 50% como imposto de importação, mais 50% de multa.   
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Check-list de apoio à mudança  

 

Duas a quatro semanas antes de sua 
mudança: 
Verifique se tem válidos o passaporte , cartão 
de cidadão, contribuinte e visa.  

Dê aos seus amigos e familiares os seus futu-
ros contactos. 

Organize os planos da viagem e reserve hotel 
se for o caso. 

Requisite as caixas para embalagem à MSC.  

 

Uma semana antes da mudança: 
Cancele os serviços locais como: gás / electri-
cidade / água / telefone /seguros / cartões de 
crédito  etc. 

Empacote todos os seus bens pessoais nas 
caixas fornecidas pela MSC e identifique-as 
com a etiquetas. 

Envie para a MSC os documentos necessários 
para o embarque. 

 

Um/dois dias antes da mudança: 
Esvaziar e limpar o frigorífico e/ou congelador. 

Separar o que será necessário para as suas 
refeições durante a mudança e separar para  
impedir que sejam embalados por lapso. 

Identificar os itens que não vão ser transpor-
tados através dos nossos serviços, como pas-
saportes, BI, cartão contribuinte etc.. 

Obtenha uma boa noite de sono.  

Dia da mudança: 

Mantenha-se contactável. 

Os responsáveis pela recolha dos seus bens irão 
chegar a sua casa e identificar-se-ão como colabo-
radores ao serviço da MSC. 

Mostre o que deve ser transportado e identifique 
todos os itens que necessitem de especial preocu-
pação, com as etiquetas fornecidas pela MSC . 

Percorra todas as divisões da sua residência para 
se certificar que não ficará nada esquecido. 

 

 

 

 

Desejamos-lhe uma mudança agradável        

e relaxe, porque está em boas mãos. 

  

MSC Portugal  

 


