
 

 

Lista dos primeiros produtos alimentares sujeitos 

ao Sistema de Inspecção Prévia 

Número 

de 

sequência 

Tipo Observação 

1 Bolachas 
Os produtos não devem conter carne, nem gema do ovo 

inteira, gordura de animais. 

2 Pastelaria 
Os produtos não devem conter carne, nem gema do ovo 

inteira, gordura de animais. 

3 Bolos lunares 

Devem preencher os requisitos publicados no Aviso n.º 

29 de 2017 da Administração Geral de Supervisão, de 

Qualidade, Inspecção e Quarentena. 

4 Confeitaria   

5 
Bebidas 

alcoólicas 

Os importadores ou os seus agentes devem apresentar 

certificados de origem do álcool importado, de acordo 

com as disposições.  

6 Massa de fitas 
Os produtos não devem conter tempero ensacado de 

carne. 

7 Bebidas  

8 Folhas de chá  

9 Ó leo de vegetal Aplicável ao óleo de vegetal comestível pré-embalado.  

10 Café 

Para grãos de café torrado: 1. Com origem de Brasil, 

Portugal, Timor-Leste, Colômbia, Vietnam; 2. Ou, 

matéria-prima com origem dos mencionados Países, e 

fabricados em Macau. Ambos devem publicar a lista de 

ajustamento dinâmico, conforme estipulado pela 

Administração Geral de Supervisão, de Qualidade, 

Inspecção e Quarentena. 



 

 

Número 

de 

sequência 

Tipo Observação 

11 Tempero 

Os produtos devem estar no “Catálogo de alimentos 

exportados para a China de países ou regiões que 

cumprem os requisitos de avaliação e revisão ou que 

tenham relações comerciais tradicionais com a China 

(Ajustamento dinâmico)” da Administração Geral de 

Supervisão, de Qualidade, Inspecção e Quarentena. 

12 Frutos secos 

Os produtos devem estar no “Catálogo de alimentos 

exportados para a China de países ou regiões que 

cumprem os requisitos de avaliação e revisão ou que 

tenham relações comerciais tradicionais com a China 

(Ajustamento dinâmico)” da Administração Geral de 

Supervisão, de Qualidade, Inspecção e Quarentena. 

13 

Alimentos 

enlatados 

(marisco 

enlatado) 

A empresa produtora deve estar registada no Conselho 

de Gestão e Fiscalização da Certificação Nacional 

(CNCA), e anexar certificados oficiais de higiene que 

estão em conformidade com os requisitos. 

14 

Produtos 

fabricados de 

fruto e vegetal, 

etc. 

 

 


