


MANUAL
SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO ESPECIAL



PASSO A PASSO

• REGISTRO DA GUIA

• SOLICITAÇÃO

• STATUS

• DÚVIDAS FREQUENTES



REGISTRO DA GUIA DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO

Para solicitação de agendamento especial é necessário que o botão que encontra-se na 

Lista de Guias - ao lado da guia cadastrada - esteja habilitado. Conforme exemplo 

abaixo:

• A guia deverá ser criada, registrada e estar com todas as informações necessárias 

preenchidas da forma correta (Abas: Container, equipamento, mercadoria, transporte 

e agendamento);

• Possuir horário registrado para grade disponível no portal, mesmo que este não seja 

o horário desejado.

Habilitado



REGISTRO DA GUIA DE ENTRADA - EXPORTAÇÃO

Para solicitação de agendamento especial é necessário que o botão que encontra-se na 

Lista de Guias - ao lado da guia cadastrada - esteja habilitado. Conforme exemplo 

abaixo:

• A guia deverá ser criada e estar com todas as informações necessárias preenchidas 

da forma correta (Abas: Booking, equipamento, mercadoria e transporte);

• Não é necessário salvar uma data/horário na guia para que o agendamento especial 

seja solicitado. A guia pode estar em digitação.

Habilitado



PASSO A PASSO

• REGISTRO DA GUIA

• SOLICITAÇÃO

• STATUS

• DÚVIDAS FREQUENTES



SOLICITAÇÃO

Para solicitação de agendamento especial é necessário acessar a Lista de Guias, 

localizar a guia desejada e clicar no botão (Agendamento Especial). Conforme imagem 

abaixo.

Após clicar no botão em destaque, é necessário seguir os seguintes passos:



SOLICITAÇÃO

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4



SOLICITAÇÃO

Passo 1

Passo 2

Passo 1: você deverá escolher a data pretendida do
agendamento especial.
Passo 2*: você deverá escolher a janela pretendida.

* Caso a grade desejada não esteja visível para solicitação, significa que não possui
viabilidade operacional. Portanto, é necessário a escolha de um dos horários
informados pelo sistema.



SOLICITAÇÃO

Passo 3: você deverá ler os termos e condições do
agendamento especial e, caso esteja de acordo, clicar
no botão em destaque.

• Note que os valores do agendamento especial estão disponíveis para consulta no
site da Portonave em Tabela de Preços e Serviços (itens 5.1, 5.2 e 5.5), conforme
link abaixo:

http://www.portonave.com.br/pt/servicos/tabela-de-precos/
• Ou conforme contrato vigente com o cliente (exportador/importador) solicitante.

http://www.portonave.com.br/pt/servicos/tabela-de-precos/


SOLICITAÇÃO

Passo 4: após conferir todas as informações, você
deverá confirmar a solicitação de agendamento
especial, ao clicar na tecla “Salvar”.
A aprovação é feita mediante viabilidade operacional e
uma vez aprovado, não será possível o cancelamento.



PASSO A PASSO

• REGISTRO DA GUIA

• SOLICITAÇÃO

• STATUS

• DÚVIDAS FREQUENTES



STATUS

O usuário que solicitou o agendamento especial receberá um e-mail com a informação sobre o 
status da solicitação – Agendamento: Em análise, Aprovado ou Reprovado. 

A consulta do status de sua solicitação também pode ser acompanhada no Portal do Cliente, em 
Lista de Guias, no ícone do agendamento especial (         ). 



PASSO A PASSO

• REGISTRO DA GUIA

• SOLICITAÇÃO

• STATUS

• DÚVIDAS FREQUENTES



DÚVIDAS FREQUENTES

• É possível efetuar o cancelamento após a solicitação de agendamento especial ser aprovada?

Não é possível realizar o cancelamento deste serviço após aprovado.

• Como é feita a cobrança?

- Nos casos de exportação, a cobrança será emitida no momento do faturamento após o embarque da unidade/booking e junto aos demais

serviços prestados, caso houver.

- Para os casos de importação, o valor do agendamento deve ser faturado assim que a solicitação for aprovada. Se o seu processo já estava

faturado (antes de solicitar o agendamento especial), será necessário refaturar o processo.

• Caso eu não utilize o agendamento especial, será cobrado?

Sim, conforme informado anteriormente, este serviço é aprovado mediante viabilidade operacional e considerado validado após a aprovação.

• Posso utilizar em outra data?

Não é possível, uma vez que a grade gerada é para uma data e horário específico. Se necessitar de outra data/horário, a guia deve ser

reagendada conforme disponibilidade do portal ou através de nova solicitação de agendamento especial, gerando assim uma nova cobrança.

• Carga IMO possui Cobrança adicional?

Conforme item 8.1 de nossa tabela de preços “Será aplicado um adicional de 150% a todos os valores estabelecidos nesta tabela para

cargas classificadas como perigosas”.

• É possível solicitar agendamento para datas anteriores à abertura de gate do Navio?

Sim, é possível. Este serviço se chama “Antecipação de Gate” e está disponível através da mesma ferramenta. O valor pode ser consultado na

Tabela de Preços e Serviços disponível no site da Portonave, no item 5.5.

• É possível alterar o horário ou data depois de aprovado?

Após aprovação o planejamento da operação é redefinido para recepção/coleta da unidade no horário programado e aprovado. Será possível

reagendar a unidade através de um novo agendamento especial (haverá nova cobrança) e/ou reagendamento conforme disponibilidade do

Portal do Cliente.

Caso tenha alguma dúvida, a equipe de atendimento esta à disposição para contato.
E-mail: atendimento@portonave.com.br

Telefone: (+55) 047 2104-3341

mailto:atendimento@portonave.com.br


OBRIGADO


