
CERTIFICADOS DE ORIGEM 

- Instruções de Preenchimento -

Para mais informações ou esclarecimentos 
adicionais contacte-nos:

cci@aida.pt 

234 302 492

mailto:cci@aida.pt


1) Indique o nome e morada da empresa. Para exportadores não sedeados em 
Portugal insira os dados do representante (válido apenas para exportadores 
sedeados na EU)

2) Nome e morada do destinatário no exterior. Caso o 
pagamento seja efetuado por Carta de Crédito indique o nome e 
endereço do banco estrangeiro. 
Expedidor e destinatário devem corresponder aos identificados na 
fatura.

3) Para produtos feitos em PT: Comunidade Europeia – Portugal. Outros países (anexar 
comprovativo de origem) e inserir: Comunidade Europeia e o país. Importados de fora da EU, indicar 
o país. 

Os nomes dos países não 
podem ser abreviados. 

4) Refira o meio de transporte que vai ser utilizado (aéreo, 
rodoviário, ou marítimo). 

5) Aqui pode colocar informações tais como: nº do pedido 
do cliente, nº da Carta de Crédito, nº de fatura comercial, 
etc. A AIDA CCI poderá exigir provas quanto à exatidão de 
tais informações adicionais. 

6) É necessária uma descrição completa comercial dos produtos. Deve indicar a natureza dos bens e 
não ser vago ou geral, por exemplo,"Peças de reposição para sistemas de automóveis" em vez de 
apenas "peças de reposição". Não havendo espaço suficiente no formulário para descrever os 
produtos de forma adequada, é permitido uma descrição geral, seguido de "Como na fatura nº 
xxxxxxx". Nomes comerciais ou referências do catálogo não são aceitáveis. Para medicamentos ou 

produtos químicos, digite o nome do produto e da sua utilização, ou seja: Produtos 
farmacêuticos / medicamentos (comprimidos de penicilina 400mg) uso do produto: antibióticos. 
Se não tiver marca deve constar "sem marca”. Também deve descrever a forma como os 
produtos são embalados (por exemplo, em caixas e paletes). 

Nota: Todas as alterações/correções devem ser solicitadas à AIDA CCI através de e-mail, com a 
devida fundamentação e documentos comprovativos.

7) Obrigatório indicar o 
peso bruto ou líquido em 
quilos. Outras unidades de 
medida, por exemplo 
volume ou nº de itens que 
indicam as quantidades 
exatas, podem ser 
utilizadas quando habitual. 
A AIDA CCI exigirá provas 
das informações, ou seja, 
a fatura, terá de ser 
fornecida. 

8) Preenchimento reservado à AIDA CCI
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