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Formulário de Pedido de Incentivo Financeiro para a Participação em Feiras e Exposições 
(aplicável a pedidos de incentivo para participação em feiras que não sejam organizados 

pelo IPIM, assim como custos de material promocional) 
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1. Nome da Empresa/Associação (para ser preenchido conforme o Registo de Estabelecimento no Modelo M1 (Contribuição Predial)) 

Chinês:  

Inglês/Português: 

2. Informações da Empresa 

a) A ser preenchido pela Empresa                                 (Tipo de Empresa:  □ Em nome Individual   □ Sociedade por Quotas) 

Endereço: 

No. de Registo de Estabelecimento (Cadastro da Contribuição Industrial): ______________ Nome do Contribuinte: _________________________________ 

Ramo de Actividade (conforme o Cadastro ) : Número do Contribuinte: __________________ 

Data da Constituição: ________Ano_______Mês_________Dia 
No. de Registo (emitido pela Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis): __________________ 

Principais 

Sócios 

Nome 
No. do Bilhete de Identidade 

/Código Fiscal da Empresa 
Percentagem de Quotas Cargo na Empresa 

    

    

    

Percentagem de detenção de acções por Residentes Locais/empresas de capital totalmente local ________________________%_________ 

b.  A ser preenchido pelas Organizações sem fins lucrativos  

Número de Registo emitido pela Direcção dos Servicos Identificação: Data da Constituição: _________Ano_____Mês____Dia 

Nome do Responsável: No. do Bilhete de Identidade do Responsável: 

Endereço: 

3. Informações de Contacto 

Nome da Pessoa de Contacto: Cargo: 

Tel: Fax: 

Email: Página de Internet: 
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4.Descrição das Feiras e Exposições 

Nome da Entidade Organizadora: 

Nome da Feira e Exposição: Data Realização:____Ano____Mês_____Dia 

Local da Feira e Exposição: País/Cidade Anfitrião: 

5.Conteúdo das Feiras e Exposições 

Objectivo da Feira e Exposição: Produtos/Serviços a serem expostos: 

6.Itens e Detalhes do pedido (o subsídio para apenas um stand de 9m2) 

# Tipo de Pedido Denominação dos Itens do Pedido Montante a requerer (MOP)  

1 

Itens 

Aluguer do Stand  

2 Montagem do Stand  

3 Publicidade no Directório da Feira  

4 Publicidade na Página de Internet  

5 
Despesas do Transporte dos Produtos 

(apenas aplicável às feiras realizadas fora de Macau) 
 

6 

Despesas das Passagens aéreas(apenas aplicável à 

viagem necessária de avião ao recinto ds feira) 

1. Nome do Passageiro e N° do documento de 
identificação: 

 

2. Nome do Passageiro e N° do documento de 
identificação: 

 

 

7 
Materiais 

Impressos 

Despesas com a produção de materiais impressos 

( despesas com brochuras, folhetos) 
 

8 
Materiais 

audiovisuais 

Despesas com a produção de materiais audiovisuais 

(nomeadamente video promocional) 
 



 

*Deve ser (1) carimbado com selo da empresa/organização no canto superior esquerdo de cada página do presente formulário de pedido, ou (2) assinado pelo representante legal.       2 / 2 

Montante Total a Requerer (MOP)  

7. Declaração de Recolha de Dados Pessoais 

□ Tomei conhecimento e autorizo o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) no acesso às informações fiscais e de registo comercial 

relevantes para esta candidatura, nomeadamente informação contida nas bases de dados, respectivamente, da Direcção dos Serviços de Finanças e da Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. A informação em causa é apenas utilizada no âmbito do processamento desta candidatura, nos termos do Programa de Incentivo à 

Participação em Acções Promocionais organizado pelo IPIM.  

 
□ Não autorizo o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) no acesso às informações fiscais e de registo comercial relevantes para esta 

candidatura, nomeadamente informação contida nas bases de dados, respectivamente, da Direcção dos Serviços de Finanças e da Conservatória dos Registos Comercial e 

de Bens Móveis. Todos os documentos oficiais necessários ao processamento desta candidatura, nomeadamente documentos relativos à informação fiscal e de registo 
comercial, serão submetidos directamente ao IPIM para os devidos efeitos.  

 

Nome:_______________________________________ Assinatura:__________________________________ Data: ____________   

 

8.Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa/Organização 

Declaro que as informações preenchidas e entregues são verdadeiras, tendo entendido e concordado com as disposições constantes do presente formulário。 

 

Nome:______________________ _________________ Assinatura:_______________ _________________ Data: _______Ano_____ Mês______Dia 

Nome:_______________________________________ Assinatura::__________________________________ Data: ______Ano______Mês _____Dia 

Nome:_______________________________________ Assinatura:_____________________________ ______ Data: _______Ano____Mês _____Dia 

 

9 Termos de Responsabilidade 

 Favor de consultar as informações sobre o procedimento do requerimento e da apreciação do “Pedido de Incentivo Financeiro em Feiras e 

Exposições” no “Regulamento de Participação em Acções Promocionais”do IPIM； 

 As entidades requerentes deverão garantir a veracidade das informações entregues, enquanto o IPIM desempenha o seu papel de apoio na 

concessão de incentivos e não assume qualquer responsabilidade legal resultante da promoção nas feiras e exposições pelas 

empresas/organizações e do direito de autor； 

 O IPIM poderá, com base na distribuição dos recursos internos, decidir sobre a atribuição dos montantes de incentivo; caso o requerente não 

cumprir as suas responsabilidades e deveres, o IPIM tem o direito de cancelar parte ou total do montante de incentivo prometido.; 

 A qualquer momento, o IPIM reserva-se o direito de discrição e decisão final em relação à aceitação ou rejeição do requerimento e ao montante 

de incentivo a ser atribuído. 

10. A ser preenchido apenas pelo IPIM 11.Carimbo de Entrada do IPIM 

Recebedor:      Data de Recepção:  Ano Mês  Dia  

 

 

 

 

Situação do 

Processamento:   

 

 

 1.Apenas o Formulário do Pedido, não tendo recebido qualquer anexo    

 2Em  Ano  Mês  Dia Recepção de parte dos anexos， 

pelo funcionário do IPIM  emitida a notificaçãopara a entrega  

de documentos adicionais 

No. do Requerimento:  M  (  ) 

 
  

 

    

   
 

 


