
COMO CALCULAR O PESO VOLUMÉTRICO? 
Para calcular o preço dos seus envios, deverá saber  qual o seu  
peso e dimensão reais. 
Para o cálculo do peso volumétrico (em cm):

• Dimensões do volume = comprimento x altura x largura

ENVIOS PARA PORTUGAL CONTINENTAL E ILHAS
Para determinar o peso volumétrico (em Kg) divida a dimensão 
cúbica do envio por 4.000:

• Peso Volumétrico=comprimento x altura x largura/4000

ENVIOS INTERNACIONAIS
Para determinar o peso volumétrico (em Kg) divida a dimensão 
cúbica do envio por 4.000:

• Peso Volumétrico=comprimento x altura x largura/4000

Para sua segurança, comodidade e por forma a prevenir 
problemas com os seus envios, identifique e descreva sempre 
corretamente o conteúdo dos mesmos. Existe um conjunto de 
limites e restrições regulamentados pelas normas internacionais 
de transporte de mercadoria como “Artigos Proibidos” aos quais 
deverá prestar especial atenção:

ARTIGOS PROIBIDOS
• Animais vivos;
• Armas de fogo;
• Bagagem não acompanhada;
• Bebidas alcoólicas;
• Bens pessoais;
• Dinheiro, artigos negociáveis e cartões pré-pagos;
• Marfim e produtos derivados deste;
• Materiais pornográficos;
• Mercadorias perecíveis;
• Peles;
• Peles de animais (não domesticados);
• Plantas;
• Sementes;
• Tabaco e produtos derivados deste.

Além destes, existem muitos outros artigos passíveis de 
proibição de transporte pelo perigo que representam devido 
à sua natureza.  
O risco de poderem de alguma forma sujar, danificar ou 
prejudicar pessoas, equipamentos ou outros bens transportados 
ou o facto de violarem leis e regulamentos governamentais 
aplicáveis no país de origem, destino ou trânsito constituem por 
si só impedimento ao transporte. 

Nota: Por força das leis e regulamentos em vigor, a OL Xpress recusa-se a 
transportar este tipo de artigos, salvo exceções muito específicas sujeitas a 
condições prescritas (condições contratuais previamente acordadas), podendo 
nestes casos ser aplicadas restrições adicionais consoante o país de destino.
Alertamos para o facto de que é da responsabilidade do remetente cumprir os 
regulamentos governamentais em vigor e as leis aplicáveis em cada país. 
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LIMITES E RESTRIÇÕES

guia de serviços • 21    20  • guia de serviços


