
 
 



商商   匯匯   館館   

MMaaccaaoo  IIddeeaass 

Formulário para pedido de exposição de produtos 

 

PERÍODO DE EXPOSIÇÃO: 6 meses 

LOCAL DE EXPOSIÇÃO: Alameda Dr.Carlos 

d`Assumpção, no263,Edif.China Civil Plaza,19 andar, 

Macau  

Pedido de informações 

Tel.: 2870 0620 

Fax: 2870 0621 

E-mail:macaoideas@ipim.gov.mo 

“Macao Ideas” tem por objecto proporcionar às empresas de Macau uma boa plataforma comercial, no intuito de apoiar as empresas de Macau na promoção e 
divulgação dos produtos fabricados em Macau, produtos concebidos em Macau e os produtos com a marca de Macau, no sentido de elevar a visibilidade e o valor 
acrescentado desses produtos e abrir novos mercados no exterior. 

Elementos de contacto da empresa:  

 Firma em nome individual (1)  Sociedade comercial (1) 

 (Em chinês) (Em português / inglês) 

Nome da empresa:   

Endereço   

Pessoa a contactar:   

Cargo da pessoa a contactar:    

Tel.：  Telemóvel:  Fax:  

E-mail：  Website da empresa:  

Ramo de negócio：  

 Produtor  Exportador  Importador  Designer  Venda a grosso   Distribuidor  

 Agente 

 

 

 Venda a retalho  Sector de serviços  Associação/organização 

 

O comercial/orga 

 Outros: especificar  

 

 

 

No. De empregados：  Ano de estabelecimento：  Principais mercados actuais:   

Descrição sumária sobre a empresa (pode também ser feita através de documento anexo), não excedendo 100 palavras. Pede-se para juntar 

também a respectiva versão em línguas chinesa e inglesa. Favor preencher em letras de imprensa.  

 
 
 
 
 
 
Forma de 
pedido: 

 fabricado em 
macau (2) 

 marca de 
macau (3) 

 Design de macau (4)  agenciamento de produtos dos países de 
língua portuguesa 

Nome da entidade/associação comercial que a empresa requerente pertence:   

Concorda em participar nas publicações promocionais e no link do ipim?         sim        não            

 Critério para cálculo das taxas Taxas normais (mop)  
Quantidade dos produtos a expor 
(limitado a três conjuntos, não devendo 
cada conjunto exceder três peças)  

 
CONSIDERA-SE COMO UMA UNIDADE UM CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS, 

DESDE QUE CAIBAM DENTRO DE UM CONTENTOR DE FORMATO 1m X 1m X 
0.5m  

600.00/POR CA DA PERÍODO DE 
EXPOSIÇ Ã O (6) Conjunto 

 
CONSIDERA-SE COMO UMA UNIDADE UM CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS, 

DESDE QUE CAIBAM DENTRO DE UM CONTENTOR DE FORMATO 1m X 1m X 
1m. 

1,200.00 / POR CADA PERÍODO DE 
EXPOSIÇ Ã O (6) Conjunto 

 
CONSIDERA-SE COMO UMA UNIDADE UM CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS, 

DESDE QUE NÃO CAIBAM DENTRO DE UM CONTENTOR DE FORMATO 1m X 

1m X 1m  

1,800.00 / POR CADA PERÍODO DE 
EXPOSIÇ Ã O (6) Conjunto 

 MONTANTE TOTAL： Mop $________ 



1. Deve a entidade requerente ser empresa constituída em Macau (podendo ser firma em nome individual ou sociedade comercial), e instruir o pedido com os seguintes documentos: cópia da 

Contribuição Industrial, Declaração de Início de Actividade/Alterações Modelo. M/1, e a cópia da declaração de início de actividade emitida pela Direcção dos Serviços de Finanças e a cópia do 

Conhecimento de Cobrança da Contribuição Industrial (Modelo 18). A entidade organizadora reserva-se o direito de requerer informações adicionais para verificar a identidade e confirmar a 

qualificação da entidade requerente.   

2. Se se tratar de produto “Fabricado em Macau”, deve-se juntar uma cópia da respectiva licença industrial válida ou outros documentos comprovativos do seu fabrico em Macau. 

3. Se se tratar de produto com a “Marca de Macau”, deve-se apresentar uma cópia do respectivo registo de marca junto das autoridades competentes de Macau. 

4. Se se tratar de produto “Concebido em Macau”, deve-se apresentar declaração em que certifique que se trata da concepção em Macau. 

5. Se se tratar de produtos agenciados por países de língua portuguesa, deve-se juntar a respectiva declaração do direito exclusivo de agenciamento do referido produto. 

6. As taxas são calculadas em relação a cada período de exposição, tendo a exposição um período de 6 meses. Em caso de problemas com o arrendamento do recinto da exposição ou outros 

motivos de força maior, levando a que o período de exposição seja reduzido, as taxas recebidas serão integralmente reembolsadas. 

7. A entidade organizadora reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer pedido. A forma de apresentação ou colocação dos produtos será coordenada pela referida entidade organizadora. 

8. A entidade organizadora reserva-se também o direito de cessar, a qualquer momento, a exposição de qualquer produto, no caso de se suspeitar que haja (a) violação das leis de Macau, (b) 

violação de propriedade intelectual ou do direito de terceiros, (c) possibilidade de prejudicar a boa reputação ou a imagem do Governo da Região Administrativa Especial de Macau ou do Instituto 

de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). No caso de cessação, as taxas recebidas serão integralmente devolvidas. 

9. O pedido de exposição de produtos não é transmissível. 

10. O produto a expor destina-se apenas para fins de exposição, não existindo, no recinto de exposição, serviços de retalho. 

11. O requerente pode solicitar à entidade organizadora a substituição do produto exposto, uma vez por mês (limitado a artigos do mesmo tipo, com a mesma área/ volume e quantidade). É 

reservada à entidade organizadora o direito de aceitar ou declinar o pedido de substituição do produto exposto. 

12. Recomenda-se aos requerentes o pagamento do seguro dos seus objectos expostos, não assumindo a entidade organizadora qualquer responsabilidade em caso de roubo ou danos. 

13. Não assume a entidade organizadora qualquer responsabilidade judicial em relação ao teor das informações fornecidas pela entidade requerente. 

14. Após a aceitação do pedido, a entidade organizadora irá contactar o requerente para pagamento de taxas. 

15. A entidade requerente deverá deslocar-se ao Centro de Apoio Empresarial (MBSC), instalado no 19.º andar do China Civil Plaza, ou Macao Ideas, para tratar dos trâmites relativos ao seu 

pedido de exposição de produtos. 

16. Além do presente formulário, solicita-se também a apresentação de um CD-Rom ou em formato electrónico, contendo o presente pedido e as fotografias dos produtos objectos do pedido de 

exposição. Devem ser também apresentadas as respectivas brochuras, se houver.  

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO PROCURADOR  
Voltar, s.f.f.  



 
 



商商   匯匯   館館   MMaaccaaoo  IIddeeaass Formulário para pedido de exposição de produtos   

Elementos sobre os produtos objectos do pedido de exposição (deve-se preencher um pedido para cada produto a expor. Se houver mais de um 

produto, pode-se proceder à reprodução do exemplar do formulário  

 (Em chinês) (Em português) (em inglês) 

Nome da 
marca:  

   

Nome do 

produto： 
   

Tipo de 

produto： 

 soft-ware e 
desenvolviment
o tecnológico  

medicamentos  vestuário   produtos com 
características culturais  

 artigos de 
turismo  

 utensílios 
domésticos e móveis  

Produtos 
alimentares e 
bebidas  

 sistema sonoro, sistema audio-visual, produtos 
electrónicos, produtos de entretenimento e 
brinquedos  

 Utensílios e equipamentos 
para escritório e  

 maquinaria e 
peças 

 Outros (favor especificar ________________________________________________) 

Apresentação sumária do produto (ou através de documento em anexo/em forma de brochura) (50-100 palavras). Solicita-se também o envio da correspondente versão 

em línguas chinesa e inglesa, escrita em letras de imprensa. 

 
 
 
 
 
 
 

Produto fabricado em macau  
 sim (favor apresentar licença industrial ou outros documentos 

comprovativos do seu fabrico em macau)      
 não 

Produto concebido por designer de 
macau  

 sim     nome do designer:                  
(favor apresentar declaração de concepção de macau)       

 Não 

Produto com marca registada em 
macau  

 sim (favor apresentar o respectivo registo de marca de macau)      Não 

Prémios obtidos pelo produto:   sim (favor indicar:                           )                                                                                       Não 

O produto necessita de ser 
periodicamente renovado/actualizado  

 Sim (limitado a produtos com a mesma área, modelo ou 
dimensão, podendo a sua substituição ocorrer apenas uma vez 
por mês    

 Não 

Local de venda do produto   O produto não está disponível para venda em Macau  

Fotografia do produto: 

  Optou-se pelo envio de fotografias ao seguinte endereço electrónico (e-mail) macaoideas@ipim.gov.mo          
Data de carregamento (upload):  

    
 
 
 
 
 

*Declaro que todas as informações acima preenchidas são 
totalmente verdadeiras. 

Carimbo da entidade de 
apoio e parceria:  

Espaço reservado à entidade 

organizadora:  

 
 

 
 

Recebido por:  

Carimbo da empresa e assinatura do procurador: 
Nome completo:  
Data:  

Processado por: N.º de referência:  

 

Os elementos acima mencionados referem-se ao ______.º produto a expor, sendo de ______ o número total de produtos a expor. 

mailto:macaoideas@ipim.gov.mo

