
1. Escolha o tamanho da embalagem em função do conteúdo do seu 
envio; 

2. Utilize embalagens de qualidade para os seus envios. Exemplo 
recomendado: caixas de cartão canelado duplo. Sempre que possível 
utilize caixas novas; 

3. Utilize materiais de acondicionamento para impedir que os materiais 
embalados se desloquem no interior da embalagem; 

4. Sempre que possível utilize cintas plásticas; 

5. Coloque sempre os bens mais frágeis no centro da embalagem. 
Assegure-se de que estes estão bem acondicionados e não tocam nas 
extremidades; 

6. Tenha um cuidado extra no acondicionamento e proteção dos artigos 
com formas irregulares; 

7. Sempre que enviar líquidos garanta que estes sejam armazenados em 
embalagens sem fugas e selados com saco plástico. Tenha em atenção 
que o mau embalamento destes produtos poderá provocar danos nos 
restantes objetos que compõem o envio; 

8. Conteúdos como pós e grãos finos deverão ser colocados em sacos 
de plástico bem resistentes, selados e finalmente embalados em caixa de 
fibra rígida; 

9. O embalamento de objetos afiados como facas, tesouras e outros deverá 
obedecer a cuidados especiais como proteção total de extremidades/
pontas e embrulho em cartão reforçado para o efeito, devidamente 
selado, evitando possíveis incidentes (com outros objetos, equipamentos 
ou pessoas) durante o tempo de trânsito; 

10. Nunca utilizar Sacos de Tecido, Celofane, Corda/Cordel ou Fita de 
Embrulho para selar os seus envios; 

11. Etiquetas não substituem um bom embalamento: etiquetas com 
indicações como “Frágil/Fragile” ou “Tratar com Cuidado/Handle With 
Care” são meramente um complemento informativo e não invalidam um 
bom e correto embalamento; 

12. Moradas: Escreva sempre a morada na totalidade e utilizando letras 
maiúsculas por forma a facilitar a sua leitura.  Coloque sempre uma 
etiqueta de endereços (remetente e destinatário) em duplicado no interior 
da embalagem (este procedimento ajudará em caso de eventuais danos 
no exterior da embalagem).
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