
 

Número dos 

serviços 

DSE6002 

Designação dos 

serviços 

Requerimento para Emissão de Certificado de Investidor de 

Macau do CEPA 

Entidade 

responsável 

Direcção dos Serviços de Economia -Divisão de Cooperação  

Económica 

Local de 

atendimento 

Centro de Informação sobre Cooperação Regional, na Rua Dr. 

Pedro José Lobo, n.°s 1-3, 2° andar, Macau 

Horário de 

funcionamento 

2ª a 5ª Feira: 9:00 -13:00; 14:30 - 17:45 

6ª Feira: 9:00 -13:00; 14:30 - 17:30 

Formas de 

consulta 

Tel. n.°：8597 2343 

Fax n.°：2871 2551 

E-mail ：info@economia.gov.mo  

info@cepa.gov.mo  

Website：http://www.economia.gov.mo 

       http://www.cepa.gov.mo  

 

Número das 

formalidades 

DSE6002B 

Serviços 

prestados 

- Requerimento para Emissão de Certificado de Investidor de 

Macau (para detentores de anterior certificado) 

Serviço 

relacionados 

- Requerimento para Emissão de Certificado de Investidor de 

Macau 

Requisitos de  

candidatura 

 

Aplicável ao requerente que já tenha obtido o primeiro 

certificado. O novo requerimento, relativo ao mesmo sector de 

investimento, deverá ser apresentado no prazo de 3 meses 

contados a partir da data da primeira emissão. Os dados 

fornecidos devem ser iguais aos do primeiro certificado. 

Formalidades Apresentação pessoal ou por seu representante no Centro de 

Informação sobre Cooperação Regional, na Rua Dr. Pedro José 

Lobo, n.°s 1-3, 2° andar, Macau 

Documentos 

necessários 

 

1. “Requerimento do Certificado de Investidor de Macau (para 

detentores de anterior certificado)” devidamente preenchido 

2. Declaração reconhecida notarialmente, com o carimbo 

aposto 

3. Cópia do primeiro Certificado de Investidor de Macau que o 
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https://www.economia.gov.mo/public/data/form/download3/attach/c0657dc19cd042e2e93343b2715acbb387a18876/pt/reinvest_applyfm_pt.pdf?ts=1514520000000
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requerente obteve.  

4. Outros documentos necessários 

Taxa Gratuita 

Prazo 7 dias úteis 

Obs：Salvo situações excepcionais, o prazo acima referido é contado após a 

entrega de todos os documentos necessários à entidade responsável, não 

incluindo o dia da entrega. 

Download de 

formulários 

 

－Requerimento do Certificado de Investidor de Macau (para 

detentores de anterior certificado) 

－Declaração 

Website das 

Legislações 

Página sobre CEPA da DSE 

Portal Exclusivo CEPA 

Consulta de 

Informações 

 

－  Procedimentos de pedido de repetição da emissão do 

Certificado de Investidor de Macau 

－ Outros documentos necessários  
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