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Guia de Procedimento 

Quem pode beneficiar:  

 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. 

 As empresas de "Produto de Macau" e da "Marca de Macau" que não 

preencham os requisitos acima mencionados serão também 

considerados, caso-a-caso, de acordo com a situação.  

Â mbito: 

 As empresas que fizerem a promoção dos seus negócios com a 

utilização de determinados serviços dos fornecedores constante da 

"Lista de Operadores de E-Commerce Reconhecidos" poderão 

beneficiar de subsídio correspondente a 70% dos respectivos custos, 

sendo de MOP30.000,00 o limite anual acumulado permitido a cada 

empresa.  

 A Lista dos Operadores Reconhecidos de E-Commerce será divulgada 

na página electrónica do IPIM, sendo a sua actualização feita em 

periodicidade irregular.  

 Itens que podem beneficiar: 

- Quota 

- Despesas dos serviços de Valor Acrescentado 

- Despesas na construção da página de Internet estandardizada  

Procedimentos Administrativos: 
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 O IPIM notificará o requerente do resultado do seu pedido, dentro de 

trinta dias úteis a contar da data da recepção do pedido e de todos os 

necessários documentos. 

 A aceitação do pedido e do montante a conceder serão condicionados 

à situação da distribuição dos recursos internos do IPIM. 

 Caso a empresa beneficiadora faltar ao cumprimento da sua 

responsabilidade ou obrigação, assiste ao IPIM o direito de cancelar a 

concessão total ou parcial do subsídio prometido. 

 A empresa beneficiadora deverá proceder à entrega do recibo e dos 

respectivos documentos comprovativos ao IPIM, dentro de 90 dias a 

contar da data da aprovação do seu pedido. 

 O IPIM efectuará o pagamento do subsídio de acordo com a situação 

de utilização do serviço electrónico, dentro de 90 dias a contar da data 

da recepção do recibo apresentado pela empresa requerente. 

Para informações, é favor contactar o Centro de Serviços às PMEs do 

IPIM (telefone: 28728212).  

 


