
Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico 

(Utilização de Plataformas B2C) 

 

Declaração de Certificação de Produto (Modelo) 

 

O abaixo-assinado   (A)  , portador do Bilhete de Identidade de 

Residente de Macau n.º   (B)   emitido a   (C)  pelo Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau e com domicílio em   (D)  , apresentou ao 

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento em Macau, na 

capacidade de   (E)   da   (F)   (com registo comercial/cadastro n.º   

(G)  ) e enquanto representante legal da sociedade, um pedido de apoio no 

âmbito das “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico 

(Utilização de Plataformas B2C)” a  (H)  . 

Pelo presente, vem o abaixo-assinado declarar que os produtos promovidos 

e vendidos na plataforma de comércio electrónico estão em conformidade com 

as disposições legais da Região Administrativa Especial de Macau. Em caso de 

violação de qualquer disposição legal, o abaixo-assinado está ciente de que o 

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau se reserva o 

direito de não atribuir o incentivo financeiro ou de pedir o reembolso de 

qualquer montante já atribuído, bem como o direito de agir legalmente contra 

quem tenha responsabilidade legal pelas infracções e exigir a indemnização 

devida. 

 

Assinatura:       (I)         Carimbo da sociedade:      (J)       

Data:      (K)       

 

* Este modelo serve apenas de referência para os requerentes de apoio no âmbito das “Medidas de Incentivo 

para a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de Plataformas B2C)”. 

 

Obs.: 

A. Nome completo do representante legal da sociedade 

B. Número do documento de identificação do representante legal da sociedade 

C. Data de emissão do documento de identificação do representante legal da sociedade 

D. Morada do representante legal da sociedade 

E. Cargo: Administrador / Membro do Conselho de Administração / Gerente  

F. Nome da sociedade 

G. Número de registo comercial/cadastro da sociedade 

H. Data do pedido de apoio no âmbito das “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de 

Plataformas B2C)” 

I. Assinatura: 

1) Os empresários individuais devem assinar em conformidade com o formulário M1 de registo inicial de actividade 

2) As pessoas colectivas devem assinar em conformidade com o registo comercial da sociedade 

J. Carimbo da sociedade 

K. Data de entrega da declaração 


