Introdução
A CHEP trabalha afincadamente com associações da indústria e com os órgãos governamentais e reguladores, tanto
do Reino Unido como europeus, para mitigar as perturbações causadas pela norma ISPM 15. Queremos garantir que
se compreendem as possíveis implicações e que são implementados passos de mitigação atempadamente, de forma a
dar continuidade ao comércio sem perturbações.
Não sabemos quais serão os requisitos da norma ISPM 15 no final do período de transição. A CHEP está a fazer todos
os preparativos para, caso a norma ISPM 15 se torne obrigatória, disponibilizar aos clientes as quantidades
necessárias de plataformas em conformidade com as normas para fluxo transfronteiriço. A CHEP garante a entrega de
paletes CHEP PLUS PS, sempre que solicitadas pelo cliente e nas quantidades necessárias para a sua operação e
sempre que precise.
Durante o período de transição, a CHEP continuará a trabalhar com as autoridades relevantes no Reino Unido, na UE
e nos Estados-membros. Queremos garantir que as autoridades, tanto do Reino Unido como europeias, estão
alinhadas e concentradas em dar prioridade à menor perturbação possível dos negócios e do livre fluxo do comércio.
A nossa posição foi acordada junto dos órgãos da indústria do Reino Unido e europeus, a TIMCON (no Reino Unido) e
a FEFPEB (na Europa).

Perguntas e respostas sobre a norma ISPM 15
O tratamento térmico (HT - Heat Treatment) envolve a colocação das paletes numa estufa seca ou
micro-ondas em que a madeira é aquecida. A temperatura interna da madeira tem de atingir um
mínimo de 56 °C durante, pelo menos, 30 minutos. Este processo elimina os organismos nocivos que
poderiam atacar instalações fixas. Para uma palete estar em conformidade com a norma ISPM 15,
tem de ser submetida a um tratamento térmico.
A estufa seca (KD - Kiln Drying) é utilizada para reduzir o teor de humidade da madeira. As paletes
são empilhadas em estufas secas e aquecidas lentamente para evaporar o excesso de humidade. É
um tipo de processo de cura que evita que a madeira seque ao deformar. O objetivo é reduzir a
humidade e não eliminar os parasitas. A norma de secagem das paletes depende da utilização final a
que se destinam.
Plus PS significa "Plus Phytosanitary (fitossanitária plus), que é a denominação dada pela CHEP a
uma palete com tratamento térmico em conformidade com a norma ISPM 15.

Todo o pool da CHEP é alvo de tratamento?
Não. A maior parte dos fluxos de paletes ocorre em mercados domésticos que não requerem paletes
em conformidade com a norma ISPM 15. No entanto, todas as paletes novas estão todas em
conformidade com a norma ISPM 15 e prevemos aplicar tratamento térmico ao volume necessário de
paletes para fluxos de exportação.
Vou receber na entrega um documento que certifique o tratamento térmico?
Não, a marcação na palete é suficiente. No entanto, a nota de entrega da CHEP indica que as paletes
entregues são fitossanitárias. Consulte um exemplo no anexo 1.

Como posso encomendar paletes Plus PS em conformidade com a norma ISPM 15?
A encomenda de paletes em conformidade com a norma ISPM 15 é feita através do portal MyCHEP
selecionando "Fitossanitário" na especificação de “Serviços especiais”.

Vou receber na entrega um documento que certifique o tratamento térmico?
Não, a marcação na palete é suficiente. No entanto, a nota de entrega da CHEP indica que as paletes
entregues são fitossanitárias. Consulte um exemplo no anexo 1.

Como posso encomendar paletes Plus PS em conformidade com a norma ISPM 15?
A encomenda de paletes em conformidade com a norma ISPM 15 é feita através do portal MyCHEP
selecionando "Fitossanitário" na especificação de “Serviços especiais”.

Há uma quantidade mínima para entregas de paletes Plus PS?
Não, são aplicadas as mesmas regras das paletes padrão standard. O procedimento na fase de
planeamento é o mesmo.

Como se identifica uma palete que foi alvo de tratamento?
Há alguma diferença visível?
As paletes têm de ter duas marcações ISPM 15 em lados
opostos da palete. Estas marcações têm de ser visíveis e
legíveis. Podem encontrar-se no bloco, na travessa ou na
tábua principal.
Consulte a Folha de especificações da norma ISPM 15.

As inspeções alfandegárias podem ter algum impacto nas exportações?
Podem ocorrer atrasos nas exportações. Recomendamos a entrega no porto com a máxima
antecedência, especialmente numa fase inicial do processo de exportação.
Podem surgir custos relativos às inspeções e à recolha de mercadoria das paletes rejeitadas.

É necessário juntar documentação adicional às paletes para exportação?
Não, as paletes da norma ISPM 15 não requerem documentação adicional para controlo
fronteiriço.

Como são efetuadas as inspeções alfandegárias? Quem suporta o custo das
inspeções?
São inspeções visuais em que se abrem as portas e esvaziam as primeiras filas ou o camião
todo. O custo da inspeção é suportado pelo exportador.

Quantas paletes com defeito (sem marcação perfeitamente visível e legível) são
permitidas?
Caso a utilização de paletes em conformidade com a norma ISPM 15 for obrigatória para a
entrada / saída, as paletes sem a marcação ISPM 15 não passam na inspeção.

Posso utilizar as paletes disponíveis com carimbos ISPM 15?
A presença de um carimbo ISPM 15 na palete não significa que esta esteja em conformidade, uma vez
que pode não estar totalmente legível.
Vamos solicitar a auditoria dos nossos processos de ordenação, reparação e tratamento térmico para
demonstrar a conformidade. Assim, a CHEP apenas garante a conformidade com a norma ISPM 15
das paletes fornecidas por um Centro de Serviços da CHEP.

