SERVIÇOS INTEGRADOS DE LOGÍSTICA

ENTREPOSTAGEM ADUANEIRA
Entrepostos tipo A localizados na
Maia e na Póvoa de Santa Iria, onde se
procede à desconsolidação de unidades
de transporte de grupagem provenientes
de países terceiros e ou comunitários,
respetiva separação e armazenagem das
mercadorias por lote individual.
Asseguramos toda a tramitação de
documentação junto das autoridades
competentes, outra vantagem inerente é
a possibilidade do Importador proceder a
desalfandegamentos parciais liquidando
apenas o IVA de cada parcial, fazendo
uso da nossa licença de Entreposto
Alfandegário;

ARMAZÉM AUTORIZADO À
EXPORTAÇÃO
Nos Armazéns Autorizados à
Exportação, localizados na Maia e na
Póvoa de Santa Iria, a SGS procede
à receção e estiva de mercadorias
destinadas à exportação para países
terceiros, emitindo as respetivas
DME´s e acompanhando todos
os procedimentos Alfandegários
necessários.

TRABALHAR COM A SGS SIGNIFICA:
••
••
••
••
••
••

Procedimentos rápidos e eficientes,
assegurando processos expeditos;
Reconhecimento mundial do
Certificado SGS;
Partilha de Know-how internacional;
Cobertura nacional das operações de
logística;
Técnicos altamente qualificados;
Atendimento personalizado e
soluções idealizadas à medida da sua
Organização.

SERVIÇOS LOGÍSTICOS

COMECE HOJE

Disponibilizamos aos nossos clientes
o transporte dos contentores, recolha
da mercadoria junto dos fornecedores,
separação por embarques, paletização,
filmagem, armazenamento, gestão de
stock .
Os nossos Parceiros contam com o
know how da SGS para os auxiliar no
diagnostico e operacionalização das suas
necessidades.

Os nossos Gestores de Clientes estão à
sua disposição para esclarecer e
responder a quaisquer dúvidas e
questões.
Contacte-nos e solicite uma proposta!

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR:
SGS
WWW.SGS.PT
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 9h às 18h
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Com dois armazéns Entrepostos
Aduaneiros localizados na Maia e na
Póvoa de Sta. Iria, a SGS é o parceiro
ideal para empresas que exigem e
oferecem produtos e serviços de
confiança e excelência.
Oferecendo soluções integradas ou
concebidas à medida do cliente, a nossa
equipa é constituída por técnicos
especializados e com experiência efetiva
de trabalho com todo o tipo de
mercadorias.

