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Manual de procedimentos para envio/recepção de mercadorias no LIP 

Se tem uma encomenda para ser enviada, ou a receber, que não são documentos, pode 
ser necessária documentação e procedimentos especiais, pelo que deve contactar e 
informar o Secretariado do LIP-Lisboa ou LIP-Coimbra (conforme o caso), sobre as 
seguintes questões: 
 

a. O equipamento vai ser enviado/recebido para/de fora da UE? Ou será um 
envio/recebimento dentro da UE? Trata-se de um ato definitivo ou temporário?  
Os procedimentos de envio/recepção diferem para dentro ou fora da UE e no 
caso particular da Suíça, pelo que importa fornecer todas as informações sobre 
o equipamento a ser enviado/recebido, se vai e volta para Portugal ou se fica 
em permanência nesse país / instituto de entrega. O despachante oficial poderá 
ter de ser contactado previamente a qualquer procedimento, para a emissão 
de documentação relevante. 
 
De POR para fora da EU ou Suiça /De fora da EU ou Suiça para POR 
  

b. Trata-se de uma exportação temporária, o equipamento vai e volta a Portugal? 
Se sim, o respetivo Secretariado deve obter todas as informações relevantes da 
encomenda /destino/ dimensões e peso / custo do equipamento /motivo da 
exportação / custos de envio ou do equipamento a imputar ao LIP ou ao 
instituto estrangeiro, etc. para efeitos da fatura proforma ou fatura comercial 
que pode ter de ser criada. Estas informações são relevantes para ser um 
processo claro desde o início, em que o equipamento tem garantido na 
documentação a menção a essa exportação temporária com regresso a 
Portugal junto do despachante e da transportadora. Estas informações 
permitem assim obter uma confirmação clara junto do despachante oficial do 
LIP e assim promover os procedimentos concretos para cada situação. 
 

c. Trata-se de uma exportação permanente, em que a encomenda parte de 
Portugal e fica em permanência no estrangeiro? Se sim, o respetivo 
Secretariado deve obter todas as informações relevantes da encomenda 
/destino/ dimensões e peso / custo do equipamento /motivo da exportação / 
custos de envio ou do equipamento a imputar ao LIP ou ao instituto 
estrangeiro, etc. para efeitos da fatura proforma ou fatura comercial que pode 
ter de ser criada. 

 

d. Trata-se de uma importação temporária de país estrangeiro para Portugal, com 
regresso posterior a esse país estrangeiro ou a outro país? Se sim, o respetivo 
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Secretariado deve obter todas as informações relevantes da encomenda 
/destino final/ dimensões e peso / custo do equipamento /motivo da 
exportação / custos de envio ou do equipamento a imputar ao LIP ou ao 
instituto estrangeiro, etc. e o despachante oficial deve ser contactado para 
apurar os procedimentos a efetuar, ANTES da encomenda sair do país 
estrangeiro, isto para que a encomenda venha acompanhada de toda a 
documentação necessária à alfandega do país de destino. 
 
 

e. Trata-se de uma importação definitiva de país estrangeiro para Portugal? Se 
sim, o respetivo Secretariado deve obter todas as informações relevantes da 
encomenda / dimensões e peso / custo do equipamento /motivo da 
importação /impostos a regularizar (IVA) custos de envio ou do equipamento a 
imputar ao LIP ou ao instituto estrangeiro, etc. e e o despachante oficial deve 
ser contactado para apurar os procedimentos a efetuar, ANTES da 
encomenda sair do país estrangeiro, isto para que a encomenda venha 
acompanhada de toda a documentação necessária à alfandega do país de 
destino. 

 

 Dentro da EU 

 
 

f. O equipamento será adquirido num pais comunitário? Se sim, informe o 
Secretariado de que essa encomenda é para o seu projeto/grupo científico, por 
forma facilitar o seu destino à chegada ao LIP–Lx ou LIP-Coimbra. Também pode 
ser útil obter junto do remetente (instituto ou empresa) o tracking number da 
encomenda para manter o controlo do percurso da encomenda, se for enviada 
por transportadora expresso. Ao preço do fornecedor acresce sempre IVA a 
liquidar no país de destino (Portugal) 
 

 Em território nacional 

 
g. O equipamento será apenas enviado por uma transportadora dentro do 

território nacional? O Secretariado deve ser contactado por forma a registar o 
envio na Autoridade Tributária e Aduaneira (Portal das Finanças) de onde 
obtém o documento que deve acompanhar a carta de porte da transportadora. 
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h. Tem uma encomenda de equipamento que vai ser transportada por um colega 
em carro particular dentro do território nacional? Tem de obter junto do 
Secretariado a respetiva documentação da Autoridade Tributária e Aduaneira 
(Portal das Finanças). 
 

i. Tem uma encomenda de equipamento que vai ser transportada por um colega 
num carro alugado dentro do território nacional? Tem de obter junto do 
Secretariado a respetiva documentação da Autoridade Tributária e Aduaneira 
(Portal das Finanças). 
 
 

Documentos 

 
j. Recebeu uma encomenda do LIP: o que deve garantir em termos de 

documentação? Se recebeu alguma encomenda do LIP, deve entregar toda a 
documentação associada ao Secretariado do LIP-Lisboa ou LIP-Coimbra, 
nomeadamente guias de transporte e/ou faturas que venham no exterior ou 
interior das caixas/envelopes de transporte (que deve verificar e guardar), que 
confirmam a entrega e/ou o pagamento do equipamento e que são necessários 
na contabilidade e auditorias feitas ao LIP. Recordamos também que para todo 
o material que tenha guia de remessa/transporte, esta deverá ser entregue nos 
serviços de secretaria/contabilidade assinado pela pessoa que recebe o 
material e com a palavra "conferido". Poderá ser feito o Upload da guia na 
requisição a que corresponde, já assinado e conferido. 

 
 
Versão de 02 junho 2021 
 
LIP – Secretariado (Lisboa e Coimbra) 

 
 


