
澳 門 特 別 行 政 區 政 府 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

經 濟 及 科 技 發 展 局 
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico 

格式 A （三月二十二日第 11 /99 /M 號法令） 
Modelo A (Decreto-Lei n° 11/99/M, de 22 de Março) 

發給臨時准照之申請 - 一般制度 
Pedido de concessão de licenças provisórias - regime geral 

 

1. 申請人 

REQUERENTE 

所有人姓名： 

Nome do proprietário: 

辦事處或法人住所： 電話： 圖文傳真： 

Escritório ou sede: Tel: Fax: 
 
 

2. 場所所採用之一個或一個以上名稱 

NOME OU NOMES PRETENDIDOS PARA O ESTABELECIMENTO 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

3. 活動 (1) 

ACTIVIDADES (1) 

主要活動： 次要活動： 

Actividade principal: Actividades secundárias: 
 
 

4. 有關運作地點資料 

ELEMENTOS INFORMATIVOS RELATIVOS AOS LOCAIS DE LABORAÇ Ã O 

4.1. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 

4.2. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

(主要 / 次要及 / 或輔助) 活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 



 
4.3. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 

4.4. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 

4.5. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 



 

4.6. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 

4.7. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 

4.8. 運作地點 

Local de laboração sito em: 

（主要 / 次要及 / 或輔助）活動： 

Actividades (principal/secundárias e/ou auxiliares): 

產品： 

Produtos a produzir: 

使用之原料 / 製成品或半製成品： 

Matérias-primas/Produtos acabados ou semiacabados a utilizar: 

辦公時間： 

Horário de laboração: 

該地點之最高存量為： 

Quantidades máximas de existências, no local, de: 

易燃物質 (2)                                                                                          
substâncias inflamáveis (2) 

爆炸物質 (2)                                                                                          
substâncias explosivas (2) 

有毒物質 (2)                                                                                          
substâncias tóxicas (2) 

特殊危險物質 (2)                                                                                      
substâncias perigosas específicas (2) 

 



 

5. 附同之文件 

DOCUMENTOS ANEXOS 

□ 如屬獨資商人，身份證明文件副本。 

Cópia do documento de identificação, no caso de comerciantes em nome individual. 

□ 如屬公司，商業及汽車登記局之註冊證明，又或公司設立之公證書副本或指明公佈有關公司組織章程之《政府公報》。 

Certidão da matrícula da Conservatória do Registo Comercial e Automóvel ou cópia da escritura de constituição da sociedade ou indicação do 

Boletim Oficial em que o pacto social foi publicado, no caso de sociedades. 

□ 對上指運作地點所在之樓宇發出之使用准照副本或有關單位之佔用准照副本。 

Cópia das licenças de utilização emitidas para os edifícios em que se integram os locais de laboração indicados, ou das licenças de ocupação 

referentes às fracções em causa. 

□ 工業場所及工業單位之行政管理機關成員、領導人、經理及其他負責人之身份資料。 

Identificação dos administradores, directores, gerentes e demais responsáveis do estabelecimento e das unidades industriais. 

 

6. 備註 

OBSERVAÇ Õ ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日期：________ 年 ________ 月 ________ 日 申請人：                                            

Data  de  de  O Requerente: 
 

(1) 如屬流水式作業，應按澳門行業分類第一修訂版之規定列明所包含之各種活動。 

Nos casos de integração vertical, devem ser especificadas as actividades integradas, na acepção da CAM-Rev.1. 

(2) 如有需要，在 6 - “ 備註 ” 一欄內詳細列明各種危險物質或危險物質之混合物。 

Se necessário, especificar no Campo 6 - “Observações”, quais os diferentes tipos de substâncias ou composto de substâncias perigosas. 
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