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Ordenada pelo Código de Documento em Vigor

CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3D01 Caderneta de importacao temporaria                                                                            

3E01 Factura ou declaracao de despesas acessorias                                                            

3E02 Declaracao sumaria                                                                                                       

3E03 Declaracao do operador, indicando que a mercadoria submetida a despacho se
destina a alimentacao humana (IC028)                                                                         

3E04 Declaracao do operador, indicando que a mercadoria submetida a despacho se
destina a alimentacao animal (IC029)                                                                            

3E05 Declaracao do importador de ponteiros de laser, segundo modelo constante do
Anexo III do DL 163/2002 (ICI 051)                                                                               

3E06 Documento probatorio da utilizacao dos bens pelo interessado, durante, pelo menos
6 meses                                                                                                                          

3E07 Copia do documento a enviar ao Gabinete de Planeamento e Politicas sobre a
importacao de suplementos alimentares (IC039)                                                          

3E08 Declaracao do expedidor aos correios (para a alfandega)                                            

3E09 Declaracao de compromisso de utilizacao.Produto fim isento                                       

3E10
Copia do documento enviado ao Gabinete de Planeamento e Politicas sobre a
importacao de generos alimenticios (produtos destinados a alimentacao humana)
identificados como produtos geneticamente modificados (GM) (IC028)                       

3E11
Copia do documento enviado a Direccao-Geral de Veterinaria sobre a importacao
de generos alimenticios (produtos destinados a alimentacao animal)identificados
como produtos geneticamente modificados (GM)- (IC029)                                           

ANEXO IX - TABELA II - A                                   
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3E12
Copia do documento enviado a IGA sobre a importacao de generos nao
alimenticios (produtos nao destinados a alimentacao humana nem a alimentacao
animal)identificados como produtos geneticamente modificados (GM) - (IC030)         

3E13 Declaracao de responsabilidade uso industrial oleos minerais                                     

3E14 Declaracao prevista no art.15 e no art.22 C) do Reg (CEE) n. 918/83                          

3E15 Declaracao na Folha de Declaracao e Pedidos indicando que as sementes se
destinam a sementeira (IC042)                                                                                      

3E16 Declaracao do importador a indicar que nao possui autorizacao de venda de
produtos biocidas (IC065)                                                                                              

3E17 Declaracao de produtos nao considerados originarios a titulo preferencial                   

3E18 Lista de exportadores                                                                                                     

3E19 Lista de importadores                                                                                                     

3E20 Termo de responsabilidade pela utilizacao de ponteiros laser (ICI 051)                       

3E25 Declaracao do importador de ponteiros laser, segundo modelo constante do Anexo
III do DL 163/2002, sem o preenchimento do ponto 7 (ICI 051)                                    

3E26 Declaracao do importador de que as substancias activas biocidas se destinam ao
fabrico de produtos biocidas nao abrangidos pela Portaria 17980 (IC064)                   

3E27 Declaracao do importador de que as substancias activas nao sao biocidas (IC064)    

3E28 Declaracao Negativa do importador a indicar que a mercadoria e destinada a outro
uso (IC073 e IC074)                                                                                                       

3E29 Declaracao do importador relativa a importacao de objectos em estanho, constantes 
do anexo ao Decreto-Lei n. 133/2006 (IC013)                                                               
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3E30 Documento comprovativo da existencia de contrato escrito com a VALORPNEU
(copia do contrato) (IC001)                                                                                            

3E31 Lista de ingredientes dos produtos (IC 006)                                                                  

3E32 Contrato com entidade gestora de residuos do sistema integrado (IC 090)                  

3E33 Adesao ao sistema individual de gestao de residuos (IC 090)                                      

3E34 Registo junto de uma entidade que e, simultaneamente, entidade de registo e
entidade gestora de residuos, do sistema integrado (IC 090)                                       

3E35
Declaracao de que os teores ponderais de mercurio ou de cadmio nas pilhas e 
acumuladores nao excedem os valores estabelecidos no artigo 7. do Decreto-Lei n. 
6/2009 (IC 090)                                                                                                              

3E36
Declaracao de que as pilhas e acumuladores sao rotulados com o simbolo do 
contentor do lixo, barrado com uma cruz, nos termos do n. 1 do artigo 12. do 
Decreto-Lei n. 6/2009 e o simbolo quimico correspondente ao metal pesado em 
causa (Hg, Cd ou Pb), nos termos do n. 3 do artigo 12. do referido diploma (IC 090)  

3E37 Declaracao do exportador/produtor em como a mercadoria nao foram adicionadas 
intencionalmente fibras de amianto, nem sao fibras de amianto proibidas (IC 092)     

3E38
Declaracao do fabricante em como nos conjuntos de hastes destinadas a inserir em
orelhas furadas e noutras partes perfuradas do corpo humano a taxa de libertacao
de niquel e inferior a 0,2 microgramas/cm2/semana (limite de migracao) (alinea a)
do n.1 da entrada 27 do Anexo XVII do Regulamento (CE) n.552/2009) (ICI 101)       

3E39

Declaracao do fabricante em como a taxa de libertacao de niquel das partes dos
seguintes artigos em contacto direto e prolongado com a pele e inferior ou igual a
0,5 microgramas/cm2/semana: - brincos; - colares,pulseiras e fios,argolas de
tornozelo e aneis; - caixas de relogios de pulso, braceletes e fivelas de relogio; -
botoes de mola, fivelas, rebites, fechos de correr e pecas metalicas, quando
utilizados no vestuario (alinea b)do n.1 da entrada 27 do Anexo XVII do
Regulamento REACH (ICI 101)
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3E40

Declaracao do fabricante em como os brincos;os colares,pulseiras e fios,argolas de
tornozelo e aneis;as caixas de relogios de pulso,braceletes e fivelas de relogio;os
botoes de mola,fivelas,rebites,fechos de correr e pecas metalicas, quando utilizados
no vestuario,possuem um revestimento que nao sendo de niquel e suficiente para
garantir que a taxa de libertacao de niquel das partes desses artigos em contacto
direto e prolongado com a pele nao exceda 0,5 microgramas/cm2/semana durante
dois anos.

3E41
Declaracao do fabricante de objectos que estao em contacto com a pele, de forma
continuada, em como nao estao abrangidos pela restricao imposta na entrada 27 do
Anexo XVII do Regulamento REACH devido a utilizacao no seu processo de fabrico
de substancias quimicas alternativas ao niquel (ICI 101)                                              

3E42
Declaracao do fabricante em como os cimentos e as misturas que contem
cimentos, quando hidratados, contem 2 mg/kg (0,0002%), ou menos, de cromio VI
soluvel do peso seco total do cimento (n.1 da entrada 47 do Anexo XVII do
Regulamento (CE) n.552/2009) (ICI 100)                                                                      

3E43

Declaracao do fabricante de cimento ou misturas de cimento em como foram
utilizados agentes redutores e em como as embalagens de cimento ou de misturas
que contenham cimento contem, de forma visivel, legivel e indelevel, informacao
sobre a data de embalagem, condicoes de armazenamento e periodo de
armazenamento, apropriada a manutencao do conteudo de cromio VI soluvel
abaixo de 2mg/kg (0,0002%) do peso seco total do cimento (n.2 da entrada 47 do
Anexo XVII do Regulamento (CE) n.552/2009) (ICI 10

3E44 Declaracao do fabricante em como a mistura contem tolueno numa concentracao
inferior a 0,1% em peso (ICI 099)                                                                                  

3E45 Copia de comprovativo da comunicacao feita ao GPP relativo a importacao de
suplementos alimentares por particulares (ICI 039)                                                      

3E46 Copia de comprovativo da comunicacao feita ao GPP relativo a importacao de
suplementos alimentares por empresas (ICI 039)                                                         

3F01 Autorizacao de importacao para remessas escalonadas                                              

3F02
Autorizacao emitida pela Direccao de Servicos do Licenciamento, para a importacao 
de precursores de estupefacientes e das substancias psicotropicas constantes da 
categotia 2 anexa ao regulamento (CEE) n. 3677/90 do Conselho de 13/12 (IC071)   

3F03 Copia da autorizacao do regime de importacao temporaria                                          
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3F04 Autorizacao para regime de transformacao sob controlo aduaneiro                             

3G01 Autorizacao da PSP (IC015)                                                                                          

3G02 Autorizacao previa da Direccao-Geral das Actividades Economicas para a
importacao de adubos e correctivos agricolas (IC024)                                                  

3G03 Autorizacao emitida pela Inspeccao Geral de jogos na importacao de material
utilizaso na pretica de jogos de fortuna ou azar (IC026)                                                

3G04
Documento emitido pela Direcao Regional de Agricultura e Pescas
competente,confirmando que os generos alimenticios e ingredientes alimentares,
importados, que sofreram tratamento por radiacao ionizante, podem ser
desalfandegados (IC027)                                                                                               

3G05
Documento de conformidade emitido pelo INFARMED identificativo de que o
produto cosmetico ou de higiene corporal esta em condicoes de ser
desalfandegado (IC038)                                                                                                 

3G06 Copia do formulario n. 1 da Direccao-Geral da Proteccao das Culturas sobre o
controlo de sementes das especies agricolas e horticolas (IC042)                               

3G08
Copia do Formulario "Pedido de importacao de sementes e propagulos de especies
de fruteiras, ornamentais e horticolas (jovens plantas)", com o respectivo parecer
favoravel da DGADR                                                                                                      

3G10 Autorizacao de venda para produtos biocidas (IC064 e IC065)                                    

3G11 Autorizacao do Banco de Portugal                                                                                 

3G12
Documento emitido pela Direccao Regional de Agricultura e Pescas competente,
confirmando que determinadas mercadorias originarias ou provenientes da Turquia,
Irao, China e Egipto podem ser desalfandegadas (IC034)                                            

3G13 Dispensa de matricula                                                                                                    
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3G14 Declaracao de residencia (Reg (CEE) n. 918/83)                                                          

3G15 Autorizacao do Infarmed para substancias psicotropicas (IC050)                                 

3G16 Declaracao Infarmed                                                                                                      

3G17 Alvara Infarmed                                                                                                              

3G18 Autorizacao de introducao no Mercado                                                                         

3G19 Autorizacao de Utilizacao Especial                                                                                

3G20 Autorizacao da Direccao-Geral de Saude para isotopos e outros materiais
radioactivos bem como aparelhos produtores de radiacoes (IC023)                             

3G21 Documento probatorio que ateste a residencia fora do TAC para efeitos de
aplicacao do Reg. (CEE) n. 918/83                                                                                

3G22 Autorizacao para a importacao de sementes agricolas ou horticolas, cujas
variedades nao se encontram inscritas nas listas legais (IC042)                                  

3G23 Autorizacao da Direccao-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (IC025)         

3G24
Autorizacao para a importacao de sangue humano destinado a estudos de controlo 
de qualidade ou despiste de doencas ou objectivos medico-legais, emitida por IPS 
ou DGS ou INSA ou IML ou INFARMED (IC012)                                                          

3G25 Certificado de conformidade CE de tipo, comprovante dos requisitos obrigatorios de 
seguranca dos brinquedos e respectiva marcacao CE (IC 076)                                    

3G26 Documento emitido pelo Infarmed que permita importar substancias activas 
destinadas ao fabrico de medicamentos (IC 079)                                                          
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3G27 Autorizacao de fabrico de medicamentos/medicamentos experimentais, emitida 
pelo INFARMED, em nome do importador                                                                    

3G35 Autorizacao para importacao de produtos de uso veterinario (PUV), emitida pela
Direccao-Geral de Veterinaria                                                                                        

3G36 Autorizacao de Introducao no Mercado (AIM) Centralizada                                          

3G38 Autorizacao de Utilizacao Especial a titulo excepcional                                                

3G44 Autorizacao de distribuicao por grosso de materias-primas (ICI 083)                           

3G45 Autorizacao de coloca~ao no mercado de substancias activas ou produtos biocidas,
de uso veterinario, emitida pela Direccao-Geral de Veterinaria (ICI 098)                      

3G49 Autorizacao por registo (ICI 064)                                                                                   

3G50 Copia de processo de notificacao para certificado de conformidade (ICI 064)              

3G51 Titulo de autorizacao de colocacao no mercado (ICI 065)                                             

3G52 Autorizacao de Experimentacao (ICI 065)                                                                     

3G53 Autorizacao de colocacao no mercado face a um perigo imprevisivel (ICI 065)           

3G54 Autorizacao de colocacao no mercado por registo (ICI 065)                                         

3G55 Autorizacao por procedimento nacional (ICI 098)                                                          

3G56 Autorizacao por procedimento de reconhecimento mutuo (ICI 098)                              
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3G57 Autorizacao de colocacao no mercado emitida pela Direcao Geral das Atividades 
Economicas (ICI 024)                                                                                                     

3H01 Certificado de denominacao de origem (Contingentes Pautais Comunitarios)              

3H02 Declaracao da Direccao-Geral de Veterinaria, caracteristicas organolepticos,
anan'as conserva (IC019)                                                                                              

3H03 Certificado de conformidade CE para os cimentos ou ligantes hidraulicos (IC016)      

3H04 Certificado de analise comprovativo para produtos agricolas transformados- caps 4,
7, 15, 17 a 22, 29, 35 e 38                                                                                             

3H05 Certificado sanitario para/mercadorias 0206, destinadas a medicamentos                   

3H06 Certificado de importacao anis estrelado (decisao 2002/75/CE)                                   

3H07 Certificado para ovos de aves domesticas para/incubacao (IC048)                              

3H08 Certificado de sanidade moluscos para bivalves e algas (Direccao-Geral de Pescas
e Aquicultura)                                                                                                                 

3H09 Licenca M.I.C. Importacao, adubos, fertilizantes e subposicao 2927 00 00                  

3H10 Certificado de isencao de controlo (IC014)                                                                    

3H11 Licenca para o Uso da Marca Produto Certificado emitido pela CERTIF -
Associacao para a Certificacao de produtos (IC 066 e IC 074)                                     

3H12 Certificado/Declaracao de conformidade com o tipo/garantia de qualidade de
producao (IC077)                                                                                                           

3H13 Certificado de conformidade com o tipo/garantia de qualidade do produto (IC077)      
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3H14 Certificado de conformidade do aparelho (para aparelhos produzidos a
unidade)(IC077)                                                                                                             

3H15 Certificado de Exame CE de tipo (IC077)                                                                      

3H16 Atestado de Inspeccao Fitossanitaria a Importacao (ICI 045 e ICI 047)                        

3H18 Comprovativo do licenciamento, emitido pela CCDR (Comissao de Coordenacao e
Desenvolvimento Regional) (IC001)                                                                              

3H20 Certificado de controlo emitido pela DRAP com a indicacao da concessao de livre
pratica para os generos alimenticios (IC 080)                                                                

3H21
Certificado de controlo emitido pela Divisao de Alimentacao Animal da DGV com a
indicacao da concessao de livre pratica para os produtos destinados a alimentacao
animal (IC 080)                                                                                                               

3H22 Certificado de qualidade alimentar - Importacao - emitido pelas Direccoes Regionais
de Agricultura e Pescas ou pelos Servicos Regionais das Regioes Autonomas           

3X01 Guia de remessa da Instituto Nacional Casa da Moeda (IC044)                                   

3X02 Certificado de amostras extraidas para analise                                                             

3X03 Ficha de alteracao por erro de recolha                                                                          

3X04 Ficha de alteracao por iniciativa da administracao                                                        

3X05 Ficha de alteracao a pedido do declarante                                                                    

3Z01 Copia do processo de solicitacao de autorizacao de venda de produtos 
biocidas(IC064 e IC065)                                                                                                
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3Z02 Declaracao de conformidade CE para os cimentos ou ligantes hidraulicos emitida 
pelo fabricante (IC016)                                                                                                   

3Z03 Inspeccao da Direccao-Geral de Agricultura e Desenvolvimento (IC047)                     

3Z04 Copia do boletim de analises ISTA ou AOSA sobre o controlo de sementes de 
citrinos (IC053)                                                                                                               

3Z05 Copia do boletim de analises ISTA ou AOSA (IC042)                                                   

3Z06 Declaracao de conformidade do fabricante do motor ou do seu mandatario (IC017)   

3Z07 Notificacao de controlo                                                                                                   

3Z08
Documento de prova da realizacao de ensaios de resistencia a detonacao nos 
adubos a base de nitrato de amonio com elevado teor de azoto (N superior a 28%) 
com a indicacao "Adubo CE" e da notificacao dos resultados dos ensaios a Direcao 
Geral das Atividades Economicas (DGAE), em conformidade com o disposto no n. 

3Z09 Documento VI 1 (IC032)                                                                                                

3Z10 Documento VI 2 (IC032)                                                                                                

3Z12 Documento de Classificacao, emitido pelo LNEC, conforme art. 23 do Decreto-Lei n. 
349C/83 (IC073 e IC074)                                                                                               

3Z13
Documento de Homologacao, emitido pelo LNEC, conforme n. 1.3 do art.1 do 
Decreto-Lei n.349C/83 conjugado com o art. 17 do REGEU (Decreto-Lei 
n.38382/51) (IC073 e IC074)                                                                                         

3Z14 Declaracao de conformidade CE para maquinas, emitida pelo fabricante ou o seu 
mandatario na Comunidade                                                                                           

3Z16 Relatorio de ensaio (IC075)                                                                                           

3Z18 Documentacao exigida para a importacao de isqueiros recarregaveis (IC075)            
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3Z21 Declaracao CE de conformidade com o tipo emitida pelo fabricante ou o seu 
mandatario na Comunidade (IC077)                                                                              

3Z22 Relatório Analítico (IC006)

3Z23 Declaracao de Conformidade CE para os produtos de construcao emitida pelo 
fabricante (IC081)                                                                                                          

3Z24 Declaracao de conformidade para equipamentos de proteccao individual                    

3Z25 Declaracao de conformidade com as normas de obrigacao geral de seguranca de 
produtos                                                                                                                         

3Z26 Registo junto de uma entidade de registo dos importadores de pilhas e 
acumuladores (IC 090)                                                                                                   

3Z27 Declaracao do fabricante, do seu mandatario ou do responsavel pela colocacao no 
mercado (anexo XV do Decreto-Lei n. 168/2005) (IC 017)                                            

3Z28 Declaracao de incorporacao descrita na parte B do no.1 do anexo II do Decreto-Lei 
no.103/2008, de 24 de Junho (IC 078)                                                                          

3Z29 Manual de montagem descrito no anexo VI do Decreto-Lei no.103/2008, de 24 de 
Junho (IC 078)                                                                                                               

3Z30 print da informacao do medicamento retirada do site do INFARMED, da Internet        

3Z31 Documento emitido pelo INFARMED com o numero de registo da(s)
apresentacao(oes) da(s) embalagem(ns)                                                                      

3Z32 Receita medica carimbada pelo INFARMED                                                                 

3Z36
Resposta da autoridade de fiscalizacao do mercado indicando que o produto em 
causa nao apresenta um risco grave para a saude ou seguranca ou nao pode ser 
considerado como nao conforme a legislacao                                                               

3Z37 Documento de Transporte (generos alimenticios) (ICI 005, ICI 019, ICI 080)               
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CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

3Z38 Oficio emitido pela DGADR atestando que os produtos biocidas preservadores de
madeira estao autorizados (ICI 065)                                                                              

3Z39 Oficio emitido pela Direccao-Geral de Veterinaria atestando que o produto biocida
est'a autorizado (ICI 098)                                                                                               

3Z40 Registo do produto como biocida de baixo risco (ICI 098)                                            

3Z41 Reconhecimento mutuo de uma autorizacao de colocacao no mercado por registo    

3Z42 Registo por procedimento nacional (ICI 098)                                                                 

3Z43 Registo por procedimento de reconhecimento mutuo (ICI 098)                                    

3Z44 Reconhecimento mutuo de autorizacao de colocacao no mercado por registo (ICI
064)                                                                                                                                

3Z45 Declaracao CE de conformidade, elaborada nos termos do modelo que consta no
anexo IV do Decreto-Lei n. 43/2011 (ICI 076)                                                               

3Z46 Documento de acompanhamento com a mencao "Adubo CE", "Adubo NP 1048", ou
"Corretivo agricola alcalinizante NP 1048" (ICI 024)                                                      

3Z47 Rotulo com a mencao "Adubo CE", "Adubo NP 1048", ou "Corretivo agricola
alcalinizante NP 1048" (ICI 024)                                                                                    

5E01 Declaracao DOM                                                                                                            

5E02 Declaracao de confirmacao de selagem                                                                        

5E03 Nota de carregamento                                                                                                   

5E04 Nota descriminativa de pesos                                                                                        

Versão 1/ 19ª Atualização - maio de 2012



ANEXO IX - TABELA II - A / 13

CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

9A01 Autorizacao de importacao no ambito da resolucao 986 (1995)do Conselho de
Seguranca das Nacoes Unidas

9D01 Declaracao de Introducao no Consumo                                                                         

9D02 Declaracao de Veiculo Automovel                                                                                 

9D03 Etiqueta anexo 42B das DACAC                                                                                   

9D04 Caderneta diplomatica                                                                                                   

9D05 Declaracao simplificada para produtos petroliferos                                                       

9D06 Fotocopia da declaracao de sujeicao ao regime precedente                                         

9D07 Declaracao Verbal                                                                                                          

9E03 Documento equivalente a factura                                                                                  

9E05 Manifesto via aerea (T2)                                                                                                

9E06 Declaracao de valor                                                                                                       

9E07 Declaracao de origem do exportador autorizado                                                           

9E08 Procuracao casuistica                                                                                                    

9E09 Boletim mediacao para graneis liquidos e gasosos                                                       
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9E10 Lista anexa com descricao e classificacao das mercadorias                                         

9E13 Pedido para coloracao de petroleo iluminante                                                               

9E14 Pedido de exame previo/extraccao de amostras                                                           

9E15
Ficha de informacao para facilitar a exportacao temporaria de mercadorias
enviadas de um pais para o outro para transformacao, reparacao ou complemento
de fabrico                                                                                                                       

9E17 Declaracao de responsabilidade de produtos nao acabado referente a bebidas
alcoolicas                                                                                                                       

9E18 Pedido de descarga para deposito temporario                                                              

9E19 Guia de saida de entreposto fiscal                                                                                 

9E20 Documento comercial equivalente a documento acompanhamento                             

9E21 requerimento para garantia do IVA                                                                                

9E22 Requerimento                                                                                                                 

9E24 Ficha de controlo de produto                                                                                         

9E25 Documento-de habilitacao do representante ocasional                                                 

9E26 Guia de remessa                                                                                                            

9E27 Declaracao de responsabilidade de veiculo nao matriculado                                        
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9E29 Guia ou nota de devolucao                                                                                            

9E30 Ficha de Dados de Segurana (FDS)                                                                              

9E31 Lista das mercadorias com descricao pormenorizada e respectivos valores                

9F01 Autorizacao de simplificacoes                                                                                        

9F02 Autorizacao para declarar mercadorias demoradas                                                      

9F03 Autorizacao para declarar mercadorias abandonadas                                                  

9F04 Autorizacao de prazo de deposito temporario                                                               

9F05 Autorizacao de dispensa de DV1                                                                                   

9F06 Autorizacao entreposto aduaneiro                                                                                 

9G01 Declaracao das Forcas militares e Militarizadas (Art. 223. do Tratado de Roma)         

9G04 Declaracao emitida pelo Gabinete de Planeamento e Politicas autorizando a
Importacao/Exportacao de suplementos alimentares (IC039)                                       

9G05 Autorizacao do Infarmed                                                                                                
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9G06 Autorizacao do Instituto Tecnologico e Nuclear (ITN)(IC023)                                        

9G07 Autorizacao da Direccao-geral de Energia e Geologia (IC023)                                     

9G08 Documento de informacoes                                                                                           

9G09 Certificado de Autorizacao de Introducao no Mercado (AIM)                                        

9G10 Autorizacao de Distribuicao por Grosso                                                                         

9G11 Autorizacao de Fabrico do Medicamento                                                                       

9G12 Autorizacao emitida pelo Servico de Inspeccao de Jogos                                             

9G18 Autorizacao do Administrador de Insolvencia                                                                

9H01 Certificacao de homologacao emitida pela Direccao-Geral de Viacao                          

9X01 Guia de emolumentos pessoais                                                                                     

9X02 Guia rectificativa                                                                                                             

9X03 Impresso de Liquidacao                                                                                                 

9X04 Folha de Declaracao e Pedidos                                                                                     

9X05 Documento de acompanhamento das mercadorias (G156)                                          
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9X06 Comunicacao desembaraco aduaneiro para levantamento de fiscalizacao                  

9X07 Relacao para Leiloes - Guia de Receita                                                                        

9X08 Relacao para efeitos de movimentacao de garantia para aperfeicoamento activo       

9X09 Relacao das mercadorias contidas na remessa composita                                           

9X10 Relacao para Leiloes                                                                                                     

9X11 Certificado comprovativo do averbamento da garantia                                                  

9X12 Auto de Inutilizacao                                                                                                        

9X13 Auto de Apreensao                                                                                                        

9X14 Embalagens retornaveis (n. 2 da Circular n. 86/99 Serie II)                                          

9Z01 Garantia prestada no INGA                                                                                            

9Z02 Livrete                                                                                                                            

9Z03 Titulo de Registo de Propriedade                                                                                   

9Z04 Pedido de prorrogacao do prazo de importacao temporaria                                          

9Z05 Talao de saida                                                                                                                

9Z06 Guia de circulacao de veiculos automoveis                                                                   
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9Z07 Fotocopia do titulo de deposito                                                                                      

9Z08 Certidao de casamento (para efeito art. 11 Reg. (CEE) n. 918/83)                               

9Z09 Folha de aprovacao marca e modelo de veiculo, da Direccao-Geral de Viacao           

9Z10 Fotocopia da cartao de contribuinte (pessoa singular)                                                  

9Z11 Boletim de entrada em arnazem                                                                                    

9Z12 Documento Unico Automovel                                                                                         

9Z13 Outros documentos nao codificados                                                                              

A001 Certificado de autenticidade uvas frescas de mesa IMPERADOR.

A004 Certificado de autenticidade para Tabaco.

A008 Certificado de autenticidade laranjas doces frescas "de alta qualidade"                       

A009 Certificado de autenticidade para minneolas frescas                                                    

A010 Certificado de autenticidade para sumo de laranja concentrado                                   

A014 Certificado de autenticidade HANDI

A015 Certificado de autenticidade (produtos de seda ou de algodão, tecidos em teares
manuais)                                                                                                                        
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A017 Certificado de autenticidade conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) no. 810/2008 (JO L 219)                                                                                        

A019 Certificado de qualidade (Nitrato do Chile)

A022 Certificado de autenticidade: "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export
to the European Community"                                                                                         

A023 Certificado de autenticidade conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) no. 620/2009 (JO L 182) + JO C 178/2009, p. 10; JO C 13/2010, p. 11               

A024 Certificado de autenticidade conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) no. 620/2009 (JO L 182) + JO C 318/2010, p. 2                                                    

A025 Certificado de autenticidade conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) no. 620/2009 (JO L 182) + JO C 216/2011, p. 17                                                  

A026 Certificado de autenticidade conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) no. 620/2009 (JO L 182) + JO C 244/2011, p. 1                                                    

A119
Certificado de navegabilidade ou declaração na factura comercial contendo os
elementos do certificado de navegabilidade emitido ou um documento anexo a
factura.

C001 Atestado de equivalência em conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) no 1295/2008 (JO L 340)                                                                                       

C012 Certificado de exportação para massas destinadas aos EUA (certificado P 2)             

C013 Certificado IMA 1.

C014 Documento V I 1                                                                                                            

C015 Extracto V I 2                                                                                                                  

C017 Documento V I 1 anotado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 555/2008,
n.º 2 do artigo 50.°.                                                                                                         
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C018 Extracto V I 2 anotado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 555/2008, n.º
2 do artigo 50.°.                                                                                                              

C019 Autorização de aperfeiçoamento passivo (Reg. CEE no 2454/93-JO no L 253/93)      

C026 Certificado de inscrição no livro genealógico que ateste a pureza da raça                   

C027 Certificado de ascendência

C031
Certificado com a seguinte menção "Convenções n.os 29, 87, 98, 100, 105, 111,
138 e 182 da OIT - título III do Regulamento (CE) no 2501/01" na declaração na
factura.                                                                                                                           

C034 Certificado comunitário "Kimberley"

C039 Documento estatístico ICCAT para o espadarte

C040 Documento estatístico ICCAT para o atum patudo ou documento estatístico IOTC
para o atum patudo

C041 Certificado de reexportação ICCAT para o atum rabilho (Regulamento (UE) n.o
640/2010, JO L 194)                                                                                                      

C042 Certificado de reexportação ICCAT para o espadarte

C043 Certificado de reexportação ICCAT para o atum patudo ou certificado de
reexportação IOTC para o atum patudo

C046 Certificado de pesagem de bananas                                                                             

C047 Documento ICCAT de capturas de atum rabilho                                                           

C050 Certificado em conformidade com as disposições do Regulamento (CE) no
1234/2007 (JO L 299)                                                                                                    
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C051
Declaração da Agência Alimentar e Veterinária e do Ambiente das Ilhas Faroé
(Food- veterinary and environmental agency), emitida em conformidade com as
disposições do Regulamento (CE) no. 1381/2007 (JO L 309 de 27.11.2007, p.24).     

C052 Autorização de exportação para mercadorias e tecnologias objecto de restrições       

C054
Declaração para a importação na União Europeia de géneros alimentícios e
alimentos para animais originários ou expedidos do Japão ( Regulamento de
Execução (UE) N.o 284/2012 da Comissão)                                                                 

C055 Declaração de conformidade (Anexo IV do Regulamento (UE) n.o 10/2011)               

C056 Certificado relativo a peles de certas espécies de animais selvagens e produtos que
incorporam essas peles abrangidos pelo Regulamento (CEE) n.º 3254/91                  

C058
Declaração de conformidade com o critério de termo da qualidade de resíduo,
referida no n.o 1 do artigo 5.o do Regulamento (EU) N.o 333/2011 do Conselho de
31 de Março de 2011                                                                                                     

C060
Declaração a apresentar relativamente a cada remessa de utensílios de cozinha
abrangidos pelas disposições do Regulamento (UE) n.º 284/2011, originários ou
provenientes da República Popular da China e da Região Administrativa Especial
de Hong Kong, China                                                                                                     

C400 Apresentação do certificado "CITES" exigido                                                                

C600 Autorização para gerir um entreposto aduaneiro ou utilizar o regime de entreposto
aduaneiro do tipo E                                                                                                        

C601 Autorização de aperfeiçoamento activo

C602 Declaração dos elementos relativos ao valor aduaneiro (formulário D.V.1A)

C603 boletim INF 1

C604 boletim INF 2

C605 boletim INF 3
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C606 boletim INF 5

C607 boletim INF 6

C608 boletim INF 7

C609 boletim INF 8

C610 boletim INF 9

C611 documento de informação                                                                                              

C612 Declaração de trânsito comunitário interno T2F

C613 Guia de remessa CIM (T2)

C614 Guia de remessa CIM (T2F)

C615 Boletim de entrega (T1)

C616 Boletim de entrega (T2)

C617 Boletim de entrega (T2F)

C618 Manifesto (via aérea) (T2F)

C619 Manifesto (via marítima)(T2F)
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C620 documento T2LF

C621 documento T2M

C622 Certificado do estatuto aduaneiro

C623 Certificado de transbordo EXP.1

C624 formulário 302

C625 Manifesto renano

C626 Informações Pautais Vinculativas

C627 Informações  Vinculativas de origem

C629 Certificado genealógico e certificado de polícia sanitária

C634 Prova de origem

C635 Etiqueta

C638 Licença de importação

C639 Comunicação de importação

C640
Documento Veterinário Comum de Entrada (DVCE) em conformidade com o
Regulamento (CE) n° 282/2004, utilisado para controlos veterinários de animais
vivos                                                                                                                               
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C641 Dissostichus - Documento de capturas, importação                                                      

C644 Certificado de inspecção para os produtos biológicos                                                   

C645 Certificado para equipamento militar

C647 Aviso de recepção

C648 Certificado de carne desossada

C649 Certificado de restituição

C651 Documento administrativo de acompanhamento<P>

C652 Documentos de acompanhamento do transporte dos produtos vitivinícolas                 

C653 Confirmação (exportação para o Iraque)                                                                       

C654 Autorização para produtos para uso estritamente médico

C655 Prova do produto

C656 Dissostichus - Documento de capturas, exportação                                                      

C657 Certificado sanitário

C659 Declaração prévia escrita                                                                                               
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C660 Notificação de exportação                                                                                              

C661 Consentimento explícito                                                                                                 

C662 Decisão de importação                                                                                                  

C664 Declaração CN 22 em conformidade com o artigo 237 do Reg. (CE) nº 2454/93         

C665 Declaração CN 23 em conformidade com o artigo 237 do Reg. (CE) nº 2454/93         

C666 Certificado emitido pelo Federal Grain Inspection Service (FGIS)                                

C667 Análises laboratoriais                                                                                                     

C668 Certificado emitido pela indústria da moagem por via húmida dos Estados
<P>Unidos da América                                                                                                  

C669 Documento de notificação em conformidade com as disposições do Regulamento
(CE) n. 1013/2006 (JO L 190)                                                                                        

C670 Documento de acompanhamento em conformidade com as disposições do
Regulamento (CE) n. 1013/2006 (JO L 190)                                                                 

C672 Ficha de informações que acompanha as transferências de resíduos nos termos do
Regulamento (EU) n.° 1013/2006 (JO L190).                                                                

C673 Certificado de captura                                                                                                    

C674 Certificado sanitário para a importação para a Comunidade Europeia de óleo de
girassol originário ou expedido da Ucrânia                                                                    
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C675 Relatório analítico                                                                                                          

C678 Documento comum de entrada (DCE) (Regulamento (CE) no. 669/2009 (JO L 194))  

C679 Certificado (produto derivado da foca)                                                                           

C680 Comunicação escrita de importação e um documento comprovativo de que os
produtos foram adquiridos nesse país terceiro (produtos derivados da foca)               

C684 Certificado em conformidade com o modelo constante do anexo do Regulamento
(UE) n.º 844/2011 (JO L 218, p. 4)                                                                                 

C685
Relatório com os resultados da amostragem e da análise, realizadas em
conformidade com as disposições do Regulamento (CE) n.º 401/2006, de 23 de
Fevereiro de 2006, ou com requisitos equivalentes, por um laboratório aprovado
para esse efeito pela «Canadian Grain Commission»                                                   

C687 Health certificate as mentioned in Annex III of Commission Implementing Decision
(EU) No 884/2011(OJ L 340, p, 140)                                                                             

C688 Analytical report as mentioned in Annex IV of Commission Implementing Decision
(EU) No 884/2011(OJ L 340, p, 140)                                                                             

D005 Factura comercial no âmbito de compromissos

D008 Factura comercial com uma declaração assinada

D009
Autorização de importação emitida em conformidade com o Regulamento
1818/2006 (JO L 349, p. 3) no que diz respeito às medidas anti-dumping aplicáveis
às importações de cloreto de potássio originário da Bielorrússia.                                 

E012 Licença de exportação "Bens culturais" (Regulamento (CE) nº 116/2009)                   

E013 Licença de exportação «substâncias regulamentadas» (ozono), emitida pela
Comissão.                                                                                                                      
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E014 Certificado de exportação - Productos lácteos

E017 Certificados de exportação emitidos pelas autoridades competentes de países
terceiros                                                                                                                         

E990 Autorização de exportação de mercadorias susceptíveis de serem utilizadas para
infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes     

I004 Documento de vigilância emitido por uma autoridade competente de um Estado-
membro válido em toda a CE.

L001 Certificado de importação AGRIM

L079 Productos têxteis: certificado de importação

L081 Certidão de análise (Regulamento (CE) no. 1064/2009)                                               

L082 Certidao de conformidade (Regulamento (CE) no. 1064/2009)                                     

L100 Licença de importação "Substâncias regulamentadas" (ozono), emitida pela
Comissão                                                                                                                       

L106 Certificado para cânhamo importado                                                                             

L116 Certificado "Kimberley"

L132 Licença de importação emitido pelas autoridades relevantes do Estado-Membro que
tem de ser valido em toda a Comunidade                                                                     

L135 Autorização de importação (precursores) emitida pelas autoridades competentes do
Estado-Membro em que o importador se encontra estabelecido                                  
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L136
Mercadorias que contenham ou dependam de substâncias que destroem o ozono,
previstas para utilização como matérias-primas ou para utilizações laboratoriais e
analíticas <P>                                                                                                                

N002 Certificado de conformidade com as normas de comercialização da União Europeia
aplicáveis à frutas e produtos hortícolas frescos                                                           

N003 Certificado de qualidade                                                                                                

N018 Certificado ATR

N036 Bilhete de Identidade                                                                                                     

N039 Passaporte                                                                                                                     

N041 Carta de Conducao                                                                                                        

N062 Bens Pessoais                                                                                                               

N089 Certificado Sanitario de Carnes e seus produtos                                                           

N094 Certificado de um Medicamento                                                                                    

N203 Declaracao provisoria de Valor                                                                                      

N235 Lista de contentores                                                                                                       

N268 Certificado do Vinho                                                                                                       

N271 Lista de embalagens                                                                                                      
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N315 Contrato                                                                                                                         

N325 Factura proforma                                                                                                            

N337 Declaração sumária para depósito temporário                                                              

N355 Declaração sumária de entrada                                                                                     

N380 Factura comercial                                                                                                           

N381 Nota de Credito                                                                                                              

N383 Nota de Debito                                                                                                               

N395 Factura a consignacao                                                                                                   

N701 Contrato de Transporte Unico                                                                                        

N703 Carta de frete emitida por um transitário                                                                        

N704 Conhecimento principal                                                                                                  

N705 Conhecimento                                                                                                                

N710 Manifesto (via marítima)(T1)

N714 Conhecimento emitido por um transitário                                                                      
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N720 Guia de remessa CIM                                                                                                    

N722 Lista de acompanhamento SMGS                                                                                 

N730 Guia de remessa para os transportes rodoviários                                                         

N740 Carta de porte aéreo                                                                                                      

N741 Carta de porte aéreo principal                                                                                        

N750 Remessas por via postal

N760 Documento de transporte multimodal/combinado                                                          

N785 Manifesto de carga                                                                                                         

N787 Folha destacável                                                                                                            

N811 Licenca de Exportacao                                                                                                   

N820 Declaração de trânsito "T"

N821 Declaração de trânsito comunitário externo/trânsito comum T1                                    

N822 Declaração de trânsito comunitário interno T2

Versão 1/ 19ª Atualização - maio de 2012



ANEXO IX - TABELA II - A / 31

CÓDIGO EM 
VIGOR DESIGNAÇÃO EM VIGOR

N823 Exemplar de control T5                                                                                                  

N825 documento T2L

N830 Declaração de mercadorias para exportação                                                                

N841 Certificado de Controlo Alimentar                                                                                  

N851 Certificado fitossanitário

N852 Análises e certificado sanitário                                                                                       

N853
Documento Veterinário Comum de Entrada (DVCE) em conformidade com as
disposições de Regulamento (CE) n° 136/2004, utilisado para controlos veterinários
dos produtos                                                                                                                  

N855 Certificado de Inspeccao                                                                                                

N861 Certificado de origem universal

N862 Declaração de origem                                                                                                    

N864 Certificado de origem preferencial (declaração de origem preferencial na factura;
EUR.2)                                                                                                                           

N865 Certificado de origem fórmula A

N870 Certificado Consular                                                                                                       

N933 Declaração de carga (à chegada)                                                                                  
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N934 Declaração dos elementos relativos ao valor aduaneiro D.V.1

N935 Factura com base na qual é declarado o valor aduaneiro das mercadorias

N941 Autorização de levantamento de embargo                                                                    

N951 Forma TIF                                                                                                                      

N952 Caderneta TIR

N954 Certificado de circulação EUR.1

N955 Caderneta ATA

N960 DAU                                                                                                                                

N988
Autorização de procedimentos simplificados - procedimento de domiciliação -
exportação (declaração prévia à partida nos termos do artigo 285.º-A, n.º 1, do
Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão                                                              

N989
Autorização de procedimentos simplificados - procedimento de domiciliação -
exportação (Dispensa da declaração prévia à partida nos termos do artigo 285.º-A,
n.º 1, alínea a), do Regulamento (CEE) n. 2454/93 da Comissão                                 

N990 Autorização para beneficiar de um regime aduaneiro com impacto
económico/destino final

P300 Cereais (códigos adicionais P301-P323)                                                                       

P400 Arroz (códigos adicionais P401-P409)                                                                           
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P500 Ovos (códigos adicionais P501-P511)                                                                           

P600 Açúcar, melaço ou isoglicose (códigos adicionais P601-P626)                                     

P700 Leite, produtos lácteos (códigos adicionais P701-P707)                                               

R001 Certificado de restituição para os casos em que não houve prefixação da taxa           

R002 Certificado de restituição para os casos em que houve prefixação da taxa                  

R003 Exportação não abrangida por um certificado de restituição, mas elegível para o
pagamento de uma restituição à exportação                                                                 

R998 Mercadorias nao susceptiveis de se enquadrarem na ICI 050                                      

U003 Certificado de origem que satisfaça as condições previstas no artigo 47 do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

U004 Prova estabelecida em conformidade com os artigos 55.º a 65.º do Regulamento
(CEE) N° 2454/93                                                                                                          

U005 Certificado de denominação de origem emitido pelas autoridades competentes          

U030
Certificado com a seguinte menção "Convenção n.os 29, 87 ,98, 100, 105, 111, 138
e 182 da OIT - título III do Regulamento (CE) n. 2501/01" na casa n. 4 do certificado
de origem "formulário A".                                                                                               

U031 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision No
2009/776/EC" ou "Dérogation - Décision 2009/776/CE"                                                

U040
Prova estabelecida em conformidade com o artigo 47 do Regulamento (CEE) N°
2454/93, incluindo, para além dos elementos:<P>- o código NC,<P>- o número de
ordem ou os números de ordem do contingente em conformidade com o número 2
do artigo 5 do regulamento (UE) N° 1354/2011,<P>- o peso líquido total por 

U043 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation - Commission
Decision 2005/578/EC" ou "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"   
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U045 Certificado de circulação EUR-MED                                                                              

U048 Declaração na factura EUR-MED                                                                                  

U049 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision No
2007/167/CE" ou "Dérogation - Décision N° 2007/167/CE"                                           

U050 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision No
2007/767/CE" ou "Dérogation - Décision N° 2007/767/CE"                                           

U051 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision
C(2008) 3568"                                                                                                                

U052 Certificado de origem fórmula A que inclua a menção "Derrogação â¿¿
Regulamento (UE) n. o 439/2011"                                                                                 

U053 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision
2008/691/EC"                                                                                                                 

U054 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision
2008/751/EC"                                                                                                                 

U057 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision
2011/47/EU" ou "Dérogation - Décision 2011/47/UE"                                                    

U058 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Decision
2011/122/EU" ou "Dérogation - Décision 2011/122/UE"                                                

U059
Declaração de origem contendo a menção em inglês: " Derogation - Annex II(a) of
Protocol concerning the definition of originating products and methods of
aministrative cooperation"                                                                                              

U060 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Implementing
Decision 2011/861/EU"                                                                                                  

U064 Certificado de circulação EUR 1. que inclua a menção "Derogation-Implementing
Decision 2012/213/EU"                                                                                                  

U090 Certificado EUR 1, indicando a origem da Comunidade Europeia, no âmbito do
Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça                
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U091 Declaração na factura, indicando a origem da Comunidade Europeia, no âmbito do
Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça                

X001 Certificado de exportação AGREX                                                                                 

X002 Autorização de exportação de produtos de dupla utilização (Regulamento (CE) nº
428/2009 e respectivas rectificações).                                                                           

X012 Autorização de exportação emitida pelas autoridades competentes do Estado-
Membro em que o exportador se encontra estabelecido                                               

X035 Autorização de exportação (precursores) emitida pelas autoridades competentes do
Estado-Membro em que o exportador se encontra estabelecido.                                 
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