
 

 

經濟及科技發展局 
Direcção dos Serviços de Economia 

e Desenvolvimento Tecnológico 

受管制外貿活動登記 
Registo para Operações de Comércio Externo sob 

Controlo 

受管制外貿活動登記編號 

No. OCESC 

 登記 REGISTAR  

更改 ALTERAR  

取消 CANCELAR  

  

納稅人姓名或公司名稱 Nome do Contribuinte ou Designação Social : 

中文 Chinês :  

拼音 Romanização : 

葡文 Português :  

英文 Inglês :  

 

納稅人編號 
No. de Contribuinte 

 

地址 Endereço :  

 

電話 Tel :  圖文傳真 Fax :  

場所名稱 Nome do Estabelecimento : 

中文 Chinês :  

拼音 Romanização :  

葡文 Português :  

英文 Inglês :  

場所地址 Endereço do Estabelecimento :  

 

電話 Tel : 圖文傳真 Fax : 

營業稅檔案編號 No. Cadastro :  工業准照編號 No. L. I. :  轉運准照編號 No. Lic. Transitária:  

  

 

 

 

 

 

 

 

本人 (以下簽署人) 授權經濟及科技發展局將表格內資料轉送予經本人選擇之政府部門 

Eu, abaixo assinado, autorizo a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico a transferir os elementos deste registo para os Serviços Públicos abaixo escolhidos. 

  申請人 O Requerente 

 

 

 

 

        日期 Data：       /       / 
                     年 a    月 m   日 d 

 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais 

 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
 衞生局 Serviços de Saúde 

 郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

 治安警察局 Corpo de Polícia de Segurança Pública 

 交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 

 環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 

具權限就受管制外貿活動簽名式樣 

Assinaturas Autorizadas para Operações de Comércio Externo sob Controlo 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



說明 Instruções 

 

 

1. 倘授權於第三者從事前述有關活動時，申請人必須提交有關已認筆跡之授權書； 
Quando as operações acima indicadas são feitas por outra pessoa, o requerente necessita 

apresentar a respectiva procuração com assinatura reconhecida; 
 

2. 申請人必須提交本人及被授權簽名人士之身份證明文件影印本。 
O requerente necessita de entregar a fotocópia de documentos de identifcação do próprio e das 

pessoas com assinaturas autorizadas. 

 

3. 倘身份證明文件不具簽名式樣，需辦理筆跡認證手續。 
Caso do documento de identificação não conste espécime de assinatura, deve efectuar-se o 

reconhecimento de assinatura. 

 

4. 遞交上述影印本之同時，需出示正本以作核實。 
Sempre que entregar fotocópias deve apresentar os documentos originais para verificação. 
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