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Apresentação 

Hoje em dia, com a popularização do sistema de Internet em qualquer parte 

do Mundo, gozando da utilização do serviço de comércio electrónico, as PMEs 

podem estabelecer trocas comerciais com os parceiros do Mundo Inteiro a 

custos económicos e com rapidez, bem como celebrar negócios através das 

redes de contactos com potenciais parceiros do Mundo, distribuindo, mais 

ainda, os seus produtos aos clientes fora dos mercados tradicionais.  

O Núcleo de Serviço às PMEs do Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau (IPIM) tem lançado uma série de medidas de incentivo 

especialmente vocacionadas para o negócio de Internet, com o objectivo de 

apoiar as PMEs, aproveitando as diversas vantagens do comércio electrónico 

para a promoção das suas marcas, produtos e serviços, a um elevado grau de 

divulgação e publicidade, com vista ao reforço da sua competitividade geral e 

ao desenvolvimento de inúmeras oportunidades de negócios. 

Sumário do Plano de Incentivos 

As empresas, que promovem os seus negócios através dos designados 

serviços nas páginas na Internet dos operadores do comércio electrónico 

reconhecidos pelo IPIM, podem beneficiar, no máximo, do apoio de 70% das 

respectivas despesas. Cada empresa poderá beneficiar, no máximo, do apoio 

de MOP 30.000,00 por ano. 

O IPIM vai publicar, na sua página na Internet, a lista dos operadores do 

comércio electrónico por ele reconhecidos, que vai sendo actualizada quando 

necessário. 
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Qualificações para pedido do incentivo 

 Inscrição em Macau para efeitos comerciais e fiscais; 

 Pelo menos, 50% das quotas da empresa requerente, ou controlo 

accionário, deve ser detido pelos residentes locais. 

Â mbito de aplicação 

As medidas de incentivo são aplicáveis nas seguintes despesas: 

 Quota 

 Despesas dos serviços de Valor Acrescentado  

 Despesas na construção da página de Internet estandardizada 

Procedimentos simplificados 

As empresas interessadas podem apresentar os seus pedidos junto do 

Núcleo de Serviço às PMEs do IPIM. Os respectivos formulários são 

descarregáveis na página do IPIM na Internet. 

Para a apresentação do pedido, é necessário entregar os seguintes 

elementos: 

 Formulário de pedido, devidamente preenchido (com carimbo da 

empresa requerente e assinatura do responsável)  

 Cópia da Declaração da Contribuição Industrial (Início de Actividade, 

M/1) e/ou cópia da Certidão de Registo Comercial 

 Fotocópias dos bilhetes de identidade de residente de Macau dos 

sócios da empresa 

 Cotações  
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Serviço de informação 

Serviço de informação no Núcleo de Serviço às PMEs do IPIM 

Endereço: Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, no 263, Edif. China Civil Plaza, 

19o andar, Macau 

No de tel.: (853) 28728212 

No de fax: (853) 28727123 

E-mail:smec@ipim.gov.mo 
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