
Critérios de origem dos produtos do CEPA revistos serão 

implementados em 1 de Julho de 2020 
 

 

Número 

de 

sequência 

Código 

de SH 

2020 

Designação das 

mercadorias 

Critérios de 

origem vigentes 

Critérios de 

origem revistos 

1 1601.00 

Enchidos e produtos 

semelhantes, de 

carnes, miudezas 

comestíveis ou 

sangue animal; 

preparações 

alimentícias à base de 

enchidos 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 

2 1602.41 

Preparações ou 

conservas de pernas 

traseiras da espécie 

suína e respectivos 

pedaços 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 

3 1602.42 

Preparações ou 

conservas de pernas 

de frente da espécie 

suína e respectivos 

pedaços 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 



Número 

de 

sequência 

Código 

de SH 

2020 

Designação das 

mercadorias 

Critérios de 

origem vigentes 

Critérios de 

origem revistos 

4 1602.49 

Preparações ou 

conservas de outras 

carnes, miudezas e 

sangue da espécie 

suína 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 

5 1602.50 

Outras preparações 

ou conservas de 

carnes, miudezas e 

sangue da espécie 

bovina 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 

6 3003.49 

Medicamentos 

misturados, contendo 

alcalóides e seus 

derivados (excepto 

quinina ou seus sais), 

mas não contendo 

antibióticos, nem 

hormonas ou outros 

produtos da posição 

2937 (constituídos 

por dois ou mais 

produtos misturados 

entre si, preparados 

para fins terapêuticos 

ou profilácticos, mas 

não apresentados em 

doses nem 

acondicionados para 

venda a retalho) 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 



Número 

de 

sequência 

Código 

de SH 

2020 

Designação das 

mercadorias 

Critérios de 

origem vigentes 

Critérios de 

origem revistos 

7 3005.10 

Pensos adesivos e 

artigos com camada 

adesiva 

Mudados para esta 

posição de outra 

posição. 

(1) Mudados para 

esta posição de 

outra posição; ou 

(2) Está preenchido 

o requisito de 

conteúdo de valor 

regional de 40% no 

método de   

"build-down" ou 

30% no método de  

"build-up ". 

 

 


