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Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico 
 

Acordo sobre Comércio de Mercadorias no âmbito do «Acordo de Estreitamento das 

Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau» 

 Pedido da revisão dos critérios de origem 

(Dados a fornecer pelos produtores de Macau）  

Requerimento 

Nos termos do artigo 26.º do Acordo sobre Comércio de Mercadorias no âmbito do «Acordo de 

Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau», que 

estipula as disposições para a revisão dos critérios das mercadorias que beneficiam de isenção de 

direitos aduaneiros, solicita-se a revisão dos critérios de origem dos produtos constantes na tabela 

em anexo.  

I.  Dados do produtor 

1.  Designação da companhia/fábrica 

2.  Endereço da companhia/fábrica 

3.  N.º de Licença Industrial 

4.  Nome da pessoa de contacto 

5.  Tel./Fax 

6.  E-mail 

II.  Outros dados 

1.  Dimensão da fábrica 

2.  Capital investido 

3.  N.º de trabalhadores 

4.  Tipos e n.º de máquinas e equipamentos (pode ser apresentada em folha separada) 

 

Observações: 

Além de preencher as informações nas páginas 1 e 2 deste formulário, o requerente pode ainda 

apresentar documentos ou esclarecimentos complementares que considerar útil para a DSEDT no 

entendimento das diferentes informações. 

 

 

   Assinatura do requerente e carimbo 

(Declaro que os dados fornecidos deste pedido 

são verdadeiros) 

Data:       /    / 

Entrada 
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III.  Informações e dados das mercadorias que solicitam a revisão dos critérios de origem 

Código de classificação das 
mercadorias 

Designação das mercadorias e 
informações detalhadas 

 

Matérias-primas principais 
 

Processos produtivos 

detalhados em 

Macau 

Se a mercadoria já tiver sido produzida 

em Macau, preencha a produção e 

exportação anual. Se a mercadoria ainda 

não tiver sido produzida em Macau, 

preencha o valor estimado de produção 

e exportação. 

Código do 

Sistema 

Harmonizado de 

Macau (8 dígitos) 

Código tarifário do 

Interior da China 

(fornecer à DSEDT para 

referência, se souber) 

Designação das 
matérias-primas 

Origem das 
matérias-primas 

Quantidade 

total anual 

de produção 

Quantidade 

total anual de 

exportações 

Exportações 
anuais para 
o Interior da 

China   
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