CÂMARA D E C O MÉR C I O E I N DÚS T R IA
CHAMB ER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CHAMBRE DE COMMERCE ET

□ 'INDUSTRIE

AIDA CCI reconhecida como Câmara de Comércio e Indústria pela Portaria n.º 312/2018 de 05 de Dezembro
AIDA CCI recognised as Chamber of Commerce and lndustry by the Portuguese law - Portaria n.º 312/2018 of 05 de December
AIDA CCI reconnue comme Chambre de Commerce et d'lndustrie par la Regle Administrative n.º 312/2018 du 05 de Decembre

REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DE ORIGEM
Responsável pelo pedido (responsible for the request; responsable de la demande):
Nome

email

Contacto
1. Expedidor* (Consignor, Expediteur)
Insira os seguintes dados:
Nome, Morada, Código Postal, Localidade, País, Nº de contribuinte

2 . Destinatário* (Consignee,
Destinataire) Insira os seguintes dados:
Nome, Morada e País

Comunidade Europeia
European Communlty
Communauté Europeene
Certificado de origem
Caertificate of origin
Certifict d'origine

3. País de Origem* (Country of origin, Pays d'origine)
4. Informações relativas ao transporte (menção
facultativa) (Transport Details (optional)
lnformation relatives au transport (Mention facultative)

5. Observações (Remarks, Remarques)

6. Identificação Mercadorias:

7. Quantidade* (Quantity, Quantité)

8. Valor total da(s) Mercadorias(s) (€)*

9. Valor total da(s) Mercadorias(s) (outras moedas)

Número de ordem, números, quantidade, marcas e natureza dos volumes; designação das
mercadorias*
(Item number, marks, number and kind of packages, description of goods)
(Nº D'ordre, marques, numerous, nombre e nature des colis, designation des marchandises)

OBS: Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório
CCI.001.01

Condições de emissão certificado de origem:
• Declaro que as mercadorias acima descritas são originárias do país que figura no campo "País de Origem"
• Declaro que as indicações constantes deste pedido bem como os documentos justificativos apresentados e as informações
fornecidas às autoridades ou organismos habilitados, com vista à emissão deste certificado, são exactos; que o certificado é
pedido para as mercadorias a que se referem estes documentos e informações; que estas mercadorias satisfazem as
condições previstas na lei quanto à definição comum da noção de origem das mercadorias.
• Comprometo-me a apresentar, a pedido das autoridades ou organismos habilitados, quaisquer provas complementares pelas
mesmas julgadas necessárias para efeito da emissão do certificado.
Declaro para os devidos efeitos que li e aceito as condições supra*

Requerente (quando não é o mesmo que o expedidor):
Nome*

Morada

N.º de Contribuinte
Faturar*:
ao requerente

ao expedidor

N.º de cópias

Taxa de Urgência*: Não
Sim
Envio por CTT: Sim
Não
Remetemos via CTT sem custo adicional

Assinatura do requerente
e carimbo da empresa

Outras informações

Documentos obrigatórios:
• Formulário preenchido
• Fatura de Exportação
Podem ser solicitados documentos adicionais, designadamente documento de transporte ou outros considerados necessários à emissão do CO
Tratamento de dados. Consulte a nossa política de privacidade em www.aida.pt
Interesse em receber informação sobre a actividade da AIDA CCI, designadamente newsletters e divulgação de iniciativas

Os Certificados de Origem são disponibilizados no prazo de 1 dia útil, após boa cobrança, na sede da AIDA CCI, entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h00 às 18h00 podendo
ser remetidos via CTT, sem qualquer custo adicional.
Se o pedido for efectuado até às 12h30, o certificado será emitido no próprio dia acrescendo ao seu valor uma taxa de urgência.
O pagamento deverá ser efectuado através do IBAN PT50 0035 0123 00102511930 21, solicitando-se o envio do respectivo comprovativo para o e.mail: cci@aida.pt
No momento do levantamento deve ser apresentado o original do requerimento, bem como cópia carimbada e assinada da fatura de exportação

CCI.001.01

