
Requerimento do Certificado de Investidor de Macau (para detentores de anterior certificado) 

(Apenas para pedido feito no prazo de 3 meses contados a partir da data da emissão do primeiro certificado) 

 

Informações Básicas do Requerente 

Denominação da sociedade em chinês:   

Denominação da sociedade noutra língua:  

N.° do registo na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis: 

N.° de contribuinte:  
N.° de registo do estabelecimento 
(Processo da contribuição industrial): 

N.° do primeiro Certificado de Investidor de Macau: Data de obtenção do Certificado (dia/mês/ano): 

Nome do responsável1: 

Função:                  N.° de telemóvel:               Correio electrónico: 

Concorda com a recepção do aviso da DSEDT através de SMS.  (língua: □ chinesa □ portuguesa) 

Quantidade de Certificado pretendido: 

Situação das acções / quotas: 

A partir da data de entrada em vigor do Acordo de Investimento no âmbito do Acordo CEPA relativamente às alterações à participação de 
controlo (superior a 50%) do requerente: 

□ não houve alterações 

□ houve alterações        data em que ocorreram*＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(dia/mês/ano) 

 

Declaro que todas as informações prestadas neste requerimento são verdadeiras e completas. Reconheço que incorro em responsabilidade civil e 
criminal nos termos da lei vigente na RAEM caso os elementos acima mencionados sejam falsos ou não sejam verdadeiros. 

 

 
Representante legal                        Assinatura/Carimbo                              Data                  

 
 
 

Representante legal                        Assinatura/Carimbo                              Data                  
 

 
 

Representante legal                        Assinatura/Carimbo                              Data                 

                                                           
1 O responsável pela gestão e administração da sociedade, é o representante legal estabelecido por lei da certidão do registo comercial. 



Supporting documents required for re-application for Macao Investor Certificate: 

 

To facilitate businesses which have obtained a Macao Investor Certificate to apply for the Certificate again, 

enterprises are only required to submit the following documents and materials to the DSEDT for re-application 

within 3 months upon obtaining the Macao Investor Certificate: 

 

1. Duly completed Re-application Form for Macao Investor Certificate; 

2. Copy of identification document of the applicant/declarant; 

3. Copy of the previously obtained Macao Investor Certificate; 

4. Declaration Forms corresponding to the number of certificates requested, notarised by the Public Notary Office of 

Macao / a China-appointed notary in Macao, and verified by China Legal Service (Macau) Limited with seal affixed. 


