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Pedido de Fixação de Residência Temporária  

relativo a Projectos de Investimento Relevantes / Investimentos Relevantes 

Plano de Investimento  
 

Para além do preenchimento do presente formulário, é aconselhável fornecer, como anexos, 

quaisquer outros documentos e dados adicionais que esclareçam o projecto em causa. A 

confidencialidade dos documentos e dados é sempre garantida. Por outro lado, este Instituto (IPIM) 

pode solicitar outros elementos adicionais em função do conteúdo dos projectos individuais.  

 
Nome do requerente: 李成功李成功李成功李成功  LEI SENG KUNG                                           
 

A) Informações básicas do projecto de investimento em Macau  

Categoria industrial do projecto de investimento: 

� Instalação de unidades industriais � Instalação de unidades de prestação de serviços  

� Instalação de unidades hoteleiras e similares 

Ramos de actividade: Pharmaceutical and Medicines Manufacturing                         

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

� Pessoa singular como empresário comercial                      

� Pessoa colectiva como empresário comercial:  

Denominação da empresa:（em chinês）成功製藥(澳門)有限公司                       

 （em português）Fábrica de Medicina Sucesso (Macau) Companhia,Limitada 

 （em inglês）Success Medicine Manufacturing (Macao) Company Limited    

Capital social (MOP): 1,000,000.00 

Quota social do requerente (MOP): 900,000.00Quota social do requerente（%）:  90   

Sede social: Rua da Praia Grande No 90, Edif. Nam San, 15
o
 andar, Fracção C, Macau    

_________________________________________________________________________  

Página electrónica: www.sengkung.com.mo                                        

B) Local de operações 

1. Área do local de operações: 28,000.00   m2      � Por arrendamento     � Por aquisição 

� Unidades fabris  � Escritórios  � Lojas  � Outros (favor especificar)________________ 

Endereço do local de operações: Rua da Praia Grande No 90, Edif. Nam San, 15
o
 C, Macau     

2. Área do local de operações (se aplicável): 28,000.00 m2  � Por arrendamento  � Por aquisição 

� Unidades fabris  � Escritórios  � Lojas  � Outros (favor especificar) ________________ 

Endereço do local de operações: Rua da Praia Grande No 90, Edif. Nam San, 15
o
 C, Macau     

3. Área do local de operações (se aplicável): 1,800.00 m2  � Por arrendamento  � Por aquisição 

� Unidades fabris  � Escritórios  � Lojas  � Outros (favor especificar) ________________ 

Endereço do local de operações: Av. Da Amizade No 918, Edif. World Trade Centre, 20
 o
 A, Macau 
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C) Apresentação geral do projecto（（（（pode ser entregue como anexo））））  

1. Breve introdução ao perfil do investidor : Investor has started his first pharmaceutical laboratory  

in U.S.A in 1973 and has succeeded inventing the drugs that cure cell variation. He has set up 

research centre and retail stores in Germany and now expanding to Macau (Please see attached 

proposal).                                                                         

2. Breve introdução ao projecto de investimento: Planning to expand its sales market to Macau and 

China, and to set up local pharmaceutics examination and quality control (Please see attached 

proposal).                                                                         

3. Processos de produção / Circuito das actividades: Products are mainly manufactured in U.S.A and 

examined in Macau, and we will bring our products into Macau and China retail markets(Please see 

proposal).   

4. Apresentação sobre a proveniência e a aplicação de tecnologias (tais como tecnologias, resultados  

de investigação científica, patentes e franquias comerciais que sejam necessárias à produção ou  

à prestação de serviços): Our company has got patents for our pharmaceutics and products will be 

examined in Macau. We will send examiners from our headquarters to Macau, at the same time, to 

help raising related professionals in the pharmaceutical industry in Macau(Please see proposal).                                        

5. Factores positivos para a implementação do projecto de investimento em Macau (tais como rede do 

mercado, experiência, clientela, fundos, profissionais em gestão, peculiaridade dos negócios ou 

maior competitividade em relação aos homólogos): Considering that our company has started for 

more than 30 years that our products are now available in Macau market, our network and 

experience in the industry will be an advantage for our future development in Macau (Please see 

proposal).                                                                        

6. Elementos positivos do projecto de investimento, que contribuem para a promoção da 

diversificação económica local, o desempenho do papel de Macau como plataforma com vista a 

desenvolver, com produtos de marca, os mercados da China Continental e do exterior, assim como 

a protecção ambiental: We are planning to expand into China, and we will make use of the 

geographical advantage between Macau and China, as well as the good relationships with the other 

Portuguese speaking countries that will help our company’s further development (Please see 

proposal).                                                                        

7. Mercados principais / clientela (é necessário indicar canais de comercialização e contactos com os 

mercados): comercialização local (%)   35   exportação(%)   65    

Hospitals in Macau and China(Please see proposal).                                     

8. Previsão dos proveitos de exploração (MOP):  

1o ano da implementação do projecto: MOP 58,000,000.00   2o ano:MOP 25,000,000.00 
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D) Trabalhadores necessários 

No ano da entrega do 
requerimento/Ano 2012 

Aumento de trabalhadores 
previsto para o 2o Ano /Ano 

2013 
Total 

Categoria 
Número Total da 

remuneração 
anual 

Número Total da 
remuneração 

anual 

Número Total da 
remuneração 

anual 

Trabalhadores 
residentes 

30 960,000.00 10 400,000.00 40 1,360,000.00 

Trabalhadores 
especializados não 
residentes 

12 1,400,000.00 8 980,000.00 20 2,380,000.00 

Trabalhadores não 
especializados e 
não residentes 

0 0 0 0 0 0 

Total: 42 2,360,000.00 18 1,380,000.00 60 3,740,000.00 

 

E) Montante dos investimentos realizados ou previstos 

Designação（（（（MOP）））） 

No ano da 
entrega do 

requerimento 
/Ano 2012 

Aumento de 
despesas previsto 

para o 2o Ano  
/Ano 2013 

Total 

1. Investimentos para o local de operações    

� Por aquisição   � Por arrendamento 
13,098,012.00 1,098,012.00 14,196,024.00 

2. Aquisição de equipamentos de secretaria / produção 30,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 

3. Despesas relativas a benfeitorias 1,203,000.00 0 1,203,000.00 

4. Despesas de instalação (tais como pedido de 
licenciamento) 

10,000.00 0 10,000.00 

5. Outros equipamentos de exploração (tais como 
material de transporte e carga)  

1,260,000.00 660,000.00 1,920,000.00 

6. Outras propriedades imateriais (tais como promoção 
empresarial e taxa de franquias) 

800,000,000 0 800,000,000 

7. Despesas anuais com vencimentos do pessoal 2,360,000.00 3,740,000.00 6,100,000.00 

8. Despesas anuais com energia eléctrica e água 
(nomeadamente consumo de água e electricidade e 
telecomunicações)  

300,000.00 300,000.00 600,000.00 

Outras despesas anuais respeitantes a operações em 
Macau (tais como remuneração para contabilistas, 
honorários e despesas de publicidade)   

4,600,000.00 4,600,000.00 9,200,000.00 

Montante global dos investimentos:  53,631,012.00 20,398,012.00 74,029,024.00 
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F) Proveniência dos fundos para o projecto de investimento em Macau 

 
No ano da entrega 
do requerimento 

/Ano 2012 

Aumento do capital previsto 
para o 2o Ano /Ano 2013 Total 

Capital próprio＊ 58,000,000.00 25,000,000.00 83,000,000.00 

Empréstimos das instituições de 

crédito＊ 

10,000,000.00 0 10,000,000.00 

Outros (favor especificar_____) 0 0 0 

Valor global dos fundos:  68,000,000.00 25,000,000.00 73,000,000.00 ＊ Se o capital em causa for obtido através de empréstimo, é favor preencher o montante do Capital 
próprio no ano da entrega do requerimento, devendo o resto dos fundos, através de empréstimo, ser 
indicado na coluna para Empréstimos das instituições de crédito (no ano da entrega do requerimento). 
No caso de prever o aumento do capital no futuro, deve-se preencher a coluna para Aumento do 
capital previsto para o 2o Ano (Capital próprio), sendo também necessário especificar os fundos 
através de crédito na respectiva zona.  

 

G) Demonstração de ganhos e perdas da empresa 

Designação（（（（MOP）））） 
No ano da entrega do 

requerimento/Ano 
2012 

Previsão para o 2o 
Ano /Ano 2013 Total 

Total dos proveitos de exploração 5,500,000.00 8,000,000.00 13,500,000.00 －）Custos da venda de produtos  3,900,000.00 2,500,000.00 6,400,000.00 

Lucros ilíquidos 1,600,000.00 5,500,000.00 7,100,000.00 ＋）Outros proveitos de exploração 0 0 0 －）Despesas de pessoal 2,360,000.00 1,380,000.00 3,740,000.00 －）Despesas com o arrendamento do 
local de operações  

1,098,012.00 1,098,012.00 2,196,024.00 －）Reintegrações 180,000.00 180,000.00 360,000.00 －）Outros custos de exploração 0 0 0 

Lucros de exploração  -2,038,012.00 2,841,988.00 803, 976.00 ＋）Proveitos de investimento 0 0 0 ＋）Outros proveitos  200,000.00 200,000.00 400,000.00 －）Encargos financeiros 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 

Resultados líquidos antes de impostos -2,438,012.00 2,441,988.00 3,976.00 － ） Despesas com o imposto 
complementar de rendimentos 

0 122,099.40 122,099.40 

Resultados líquidos do ano:  -2,438,012.00 2,319,888.60 -118,123.40 

 

Assinatura do requerente: _______________________         Data: ________________________ 


