
Número dos serviços DSE1001 

Designação dos 

serviços 

Registo para Operações de Comércio Externo sob Controlo 

Entidade responsável Direcção dos Serviços de Economia - Divisão do Comércio 

Externo (DCE) 

Local de 

atendimento 

Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.°s 1-3, 2° andar (DSE) ou 

Rua Nova da Areia Preta, n.° 52, 1° andar Á rea J 

(CSRAEM) - Macau 

Horário de 

funcionamento 

(DSE) 

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

6ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:30 

 

Horário de 

funcionamento 

(CSRAEM) 

2ª a 6ª Feira: 9:00 - 18:00 

(Funciona durante as horas de almoço) 

Formas de consulta Tel. n.°  ：8597 2607 / 8597 2342 (DSE)  

ou 8296 9262 (CSRAEM) 

Fax n.° ：2871 5633 (DSE) ou 2845 3558 (CSRAEM) 

E-mail ：dcecodce@economia.gov.mo 

Website ：http://www.economia.gov.mo 

 

Número das 

formalidades 

DSE1001B 

Serviços prestados Registo Pedido por Sociedades  

Serviços 

relacionados 

- Registo Pedido por Empresas Individuais 

Formalidades  Não é condição necessária que o requerente entregue o seu 

pedido pessoalmente, devendo ser apresentados os originais 

dos seguintes documentos, para efeitos comprovativos: 

Documentos 

necessários 

1. “Boletim de Registo para Operações de Comércio 

Externo sob Controlo” devidamente preenchido 

(fornecido pela entidade responsável ou por download 

através da Internet); 

2. Fotocópia do documento de identificação válido do 

requerente; 

3. Em caso de procuração a terceiros, a procuração e 

fotocópia do documento de identificação do procurador. 

Obs.: Original e fotocópia do BIR da RAEM do membro da Direcção 

competente para fazer obrigar a empresa ou original e fotocópia 

mailto:dcecodce@economia.gov.mo
http://www.economia.gov.mo/
http://www.economia.gov.mo/public/data/form/download2/attach/8e4c2ccc466af14d9d1c0aba53ba9c25/pt/rocesc.pdf
http://www.economia.gov.mo/public/data/form/download2/attach/8e4c2ccc466af14d9d1c0aba53ba9c25/pt/rocesc.pdf


do passaporte, caso não seja residente da RAEM. 

Taxa Gratuita. 

Prazo Dentro de 3 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 

“Boletim de Registo para Operações de Comércio Externo 

sob Controlo” 

Website das 

Legislações 

Lei n.°3/2016, alteração à Lei n.°7/2003 - Lei do Comércio 

Externo [BORAEM 27( I )，04/07/2016] 
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