
 
“Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico 

(Utilização de Plataformas B2C)” 
Lista das plataformas de comércio electrónico (B2C) acreditadas pelo IPIM 

Nome da empresa Nome Página Electrónica Pessoa a contactar 
Telefone para 

Informações 
Correio electrónico Validade 

EMall Retail 

Limited 
Macaumarket www.macaumarket.com Sra. Christy Lai 

+853 28555286 

(Ext. 22) 

christy.lai@macaumarket.com 

sales@macaumarket.com 

6 de Junho de 

2016 

Macau Eshop 

Limited 
Macaueshop 

m.macaueshop.com 

Procurar “macaueshop” no 

wechat e presser “進入商

城 Enter Platform” 

Sra. Cherry Ho 
＋853 8395 6875 

+853 66196512 
cherryho@macaueshop.com 

6 de Junho de 

2016 

Macao e-Media 

Development 

Company Limited 

Dian Ping 

(Macau) 
www.dianping.com/macau Sr. Acen Jiang 

+853 28703076 

+853 63225552 
info@mem853.com 

6 de Junho de 

2016 

Mineyeah 

Company Limited 
MINEYEAH www.mineyeah.com  Sr. Mio Keng Seng 

+853 2822 7108 

+853 63397922 
admin@mineyeah.com 

6 de Junho de 

2016 

Taobao China 

Holdings Limited 
Tmall Global www.tmall.hk 

Sra. Jin Hua 

 Business Development 

Representative 

 

+86-571 

85022088-15287 

+86-137 6411 

6969 

hua.jin@alibaba-inc.com; 

tmall_global@service.tmall.co

m 

31 de Agosto de 

2016 

Companhia de 

Telecomunicações 

de Macau, 

S.A.R.L. 

Macau 

GoodHands - 

Shopping 

shopping.macaugoodhands.

com 

Business Service & 

Development 

Sra. Nicole Wan 

Sr. Livio Lou 

+853 8891 2909 

+853 8891 2282 

nicole.nh.wan@ctm.com.mo; 

livio.ty.lou@ctm.com.mo 

16 de Dezembro 

de 2016 
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http://www.dianping.com/macau
http://www.mineyeah.com/
mailto:hua.jin@alibaba-inc.com
mailto:tmall_global@service.tmall.com
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Nome da empresa Nome Página Electrónica Pessoa a contactar 
Telefone para 

Informações 
Correio electrónico Validade 

Guangdong 

Guangxin Trade 

Development Co., 

Ltd. 

GTD Mall www.gtdmall.com 

Sra. Qiu Xiu Xia, 

Customer Service 

Representative 

+86 20 8903 1637 qiuxx@ggtdc.com 
16 de Dezembro 

de 2016 

Companhia de 

Tecnologia de 

Macau Aomengdo, 

Limitada 

Yang Pin Wei 
www.yangpinwei.cn 

www.yangpinwei.com 
Sr. Kenny Qu, Manager 

+853 2835 2836 

+853 6351 8855 

+853 6699 5673 

kennyqu@qq.com 
16 de Dezembro 

de 2016 

Central 

Technology 

Limited 

Macau Central 

Mall 
mall.macaucentral.com Sra. Lau In Wa +853 2835 8021 cs2@macaucentral.com 

16 de Dezembro 

de 2016 

BANCO 

INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DA 

CHINA (MACAU), 

S.A. 

e-Mercado de 

Macau de 

ICBC Mall 

http://channels1.mall.icbc.c

om.cn/channels/pc/operatio

n/macau/index.html 

Sr. Shaodong Xu 

Sra. Jiandong Zhou 

＋853 8398 7048 

＋853 8398 7560 

xushaodong@mc.icbc.com.cn 

samarazhou@mc.icbc.com.cn 

5 de Maio de 

2017 

 
Declaração 

As informações fornecidas são apenas para referência. Procuramos garantir a exactidão das informações apresentadas nesta página, porém não assumimos 

nenhuma responsabilidade pela qualquer falta de exatidão das informações fornecidas, nem por quaisquer danos causados pelas inexactidão de informações ou 

omissões. 

 

2017/05/19 
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 “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico 

(Utilização de Plataformas B2C)” 

Termos e Condições 

1. Objectivo 

Este sistema de apoio financeiro visa impulsionar o desenvolvimento do comércio electrónico em Macau, 

incentivando um maior número de pequenas e médias empresas do território a utilizar a “Internet” e a 

“Internet+” como ferramentas de promoção e venda de produtos, em especial para a entrada em novos 

mercados. O programa pretende estimular a utilização de plataformas electrónicas de comércio directo (em 

particular de comércio entre empresas e consumidores – business-to-consumer ou B2C), com vista a 

promover um maior número de transacções comerciais, baseado na eficácia e abrangência deste tipo de 

plataformas. 

 

2. Â mbito, itens elegíveis e condições de acesso 

2.1 Â mbito do apoio financeiro 

 O apoio financeiro a conceder pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 

(IPIM) visa apoiar empresas de Macau que disponibilizem os seus produtos através de plataformas de 

comércio electrónico (B2C) acreditadas pelo IPIM (a lista de plataformas de comércio electrónico 

acreditadas pelo IPIM é disponibilizada na página electrónica do IPIM e actualizada periodicamente).  

 

2.2 Itens elegíveis para apoio financeiro 

 Despesas técnicas anuais (ou despesas anuais de natureza similar); 

 Despesas ligadas a serviços de valor acrescentado. 

 

2.3 Condições de acesso 

 As empresas beneficiárias devem disponibilizar os seus produtos para venda – a retalho ou por grosso – 

através de plataformas electrónicas de comércio electrónico acreditadas pelo IPIM. 

 

3. Montantes e limites do apoio financeiro 

 Pode ser concedido um apoio financeiro até ao limite de 70% da despesa efectiva apresentada pela 

empresa beneficiária, não podendo o apoio financeiro ultrapassar MOP20,000; 

 Cada empresa beneficiária (contribuinte) pode receber apoio financeiro uma única vez por ano fiscal. 

 

4. Requisitos 

As empresas requerentes (pessoas singulares, ou empresários comerciais, pessoas colectivas) devem 

satisfazer as seguintes condições: 

 A empresa requerente deve estar registada para efeitos fiscais na Direcção dos Serviços de Finanças 

(DSF);  

Pelo menos 50% das quotas da empresa (ou o controlo accionista) deve ser detido por residentes de 

Macau; ( A fim de impulsionar um desenvolvimento industrial diversificado de Macau e estimular a 

promoção de produtos relacionados com o território, os pedidos de apoio financeiro por parte de 

empresas que não preencham todos os requisitos acima mencionados mas que sejam titulares de 

certificados “Made in Macao” ou “Marca de Macau” serão considerados caso a caso.) 

 A empresa requerente deve ter actividade comercial nos domínios da produção e/ou comércio (a retalho 

ou por grosso) de produtos. 



 

5. Documentos necessários 

 Boletim de candidatura às “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização 

de Plataformas B2C)” devidamente preenchido (disponível na página electrónica www.ipim.gov.mo);  

 Cópia da informação de registo comercial, devendo esta ter sido emitida no período dos 3 meses 

anteriores à data do pedido de apoio financeiro;  

 Cópia da declaração actualizada respeitante ao início de actividade junto da DSF para efeitos de 

contribuição industrial (Modelo M/1). Em caso de extravio, é necessário requerer uma declaração 

substituta junto da DSF; 

 Caso a empresa requerente seja referente a uma pessoa singular, é necessário apresentar cópia do BIR 

do empresário; 

 Caso a empresa requerente seja referente a uma pessoa colectiva, é necessário apresentar cópia dos 

documentos de identificação dos respectivos sócios; 

 Cópia do conhecimento de cobrança de contribuição industrial relativo ao ano anterior (Modelo M/8); 

 Orçamento das despesas, fornecido por plataforma de comércio electrónico acreditada pelo IPIM . 

 Introdução da empresa e dos produtos 

Obs: O IPIM reserva-se o direito de dispensar ou exigir a apresentação de documentos adicionais que 

considere relevantes ou necessários à apreciação de qualquer pedido de apoio financeiro, consoante o caso 

concreto. Os requerentes devem comunicar por escrito ao IPIM com a maior brevidade quaisquer alterações 

ou invalidade de dados já submetidos. O IPIM notificará os requerentes da sua decisão no prazo de 30 dias 

úteis a contar da data da recepção do pedido de apoio conjuntamente com todos os documentos necessários. 

 

6. Entrega de pedidos 

 Período de entrega de pedidos: Durante todo o ano; 

 Liquidação do apoio financeiro: A liquidação do apoio financeiro deve ser solicitada no prazo de 90 

dias após a aprovação do pedido, mediante a apresentação de: originais dos documentos comprovativos 

de despesa; declaração a indicar que o montante referido nos documentos comprovativos de despesa 

representa o pagamento efectivo após qualquer tipo de desconto/benefício; e inquérito de despesas 

devidamente preenchido. 

 

7. Obrigações dos beneficiários 

 Os beneficiários não podem ceder nem utilizar o apoio financeiro concedido em conjunto com terceiros;  

 Os beneficiários devem proceder à entrega ao IPIM dos originais dos documentos comprovativos de 

despesa e do inquérito de despesas no prazo de 90 dias a contar da data da aprovação do seu pedido de 

apoio financeiro. Devem também apresentar uma declaração que ateste que os documentos 

comprovativos de despesa submetidos representam o pagamento efectivo após qualquer tipo de 

desconto/benefício;  

 O montante de apoio financeiro a conceder pelo IPIM terá por base a despesa efectiva realizada pelo 

beneficiário. 

 

8. Declaração de exclusão de responsabilidade 

 As entidades requerentes são responsáveis pela veracidade da informação apresentada. O IPIM apenas 

fornece apoio financeiro, não assumindo responsabilidade legal por quaisquer questões relacionadas 

com a promoção de produtos na Internet ou direitos de autor;  



 

 A aceitação do pedido de apoio financeiro e o valor do montante a conceder estão sujeitos aos recursos 

internos do IPIM. Caso as empresas beneficiadas faltem ao cumprimento das suas responsabilidades, o 

IPIM reserva-se o direito de cancelar, total ou parcialmente, a atribuição do apoio financeiro concedido. 

 O IPIM reserva-se o direito discricionário de, a qualquer momento, decidir sobre a aceitação de pedidos 

de apoio financeiro ou de documentos comprovativos de despesas, ao abrigo das “Medidas de Incentivo 

para a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de Plataformas B2C)”. 

 

9. “Plano de Incentivos para a Promoção do Comércio Electrónico” 

Além das “Medidas de Incentivo à Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de Plataformas B2C)”, e 

tendo em vista encorajar as empresas de Macau a promover a sua actividade comercial através de 

plataformas electrónicas com capacidade de divulgação eficaz e abrangente, o IPIM disponibiliza ainda um 

“Plano de Incentivos para a Promoção do Comércio Electrónico”, destinado em particular ao comércio entre 

empresas – business-to-business ou B2B. No âmbito deste Plano, os requerentes que promovam as suas 

actividades comerciais através de serviços fornecidos por operadores de comércio electrónico reconhecidos 

pelo IPIM podem beneficiar de apoio financeiro até um limite de 70% das despesas efectivas até um 

máximo de MOP30,000 por ano por empresa. Mais informações podem ser consultadas em: 

http://www.ipim.gov.mo/zh-hant/services/macao-business-support-centre/sme-service-center/ 

 

 

Local de entrega de pedidos: Centro de Apoio Empresarial do IPIM 

Endereço:      Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 263, 

Edif. China Civil Plaza, 19.º andar, Macau 

Apresentação de pedidos: Entrega do boletim de candidatura, devidamente preenchido e 

assinado, conjuntamente com os documentos de apoio solicitados, na 

morada indicada 

Horário de expediente: Segunda a Sexta-feira, das 9:00 às 18:00 horas (sem interrupção para 

almoço); encerrado nos feriados e dias de tolerâncias de ponto 

Informações:     Tel: (853) 2872 8212 Fax: (853) 2872 7123 

E-mail: smec@ipim.gov.mo 

Página electrónica: www.ipim.gov.mo 
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Formulário de Pedido das Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico 

(Utilização de Plataformas B2C) 
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1.Nome da Empresa (pessoa singular/pessoa colectiva, para ser preenchido conforme o nome do contribuinte no Modelo M/1 
(Contribuição Industrial) 

Chinês:  

Inglês/Português: 

2.Informações da Empresa 

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

Número do Contribuinte: 
Ramo de Actividade (conforme o Cadastro da Contribuição 

Industrial) : 

Nome de Registo de Estabelecimento (Cadastro da Contribuição 

Industrial): 

 

No de Registo de Estabelecimento (Cadastro da Contribuição 

Industrial): 

 

Endereço: 

Data da Constituição: ______Ano_______Mês_________Dia 
No de Registo (emitido pela Conservatória dos Registos Comercial 

e de Bens Móveis ) 

P
ri

n
ci

p
ai

s 
Só

ci
o

 

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 total local _________% 

3. Informações de Contacto 

Nome da Pessoa de Contacto: Cargo: 

Telefone: Fax: 

Email: Página de Internet: 

D
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4. Plataforma de comércio electrónico (B2C) acreditada pelo IPIM 

Nome da plataforma de comércio electrónico (B2C): 

5. Produtos para a promoção via online 

Conteúdo dos Produtos: 
 

6.Projetos para o Pedido de Incentivos 

Nome do Projecto Montante a requerer (MOP) 

Despesas técnicas anuais  

Despesas ligadas a serviços de 
valor acrescentado 

 

Total do Montante a requerer 
 
 

*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.          1/ 3 



 

7. Lista dos Documentos de Suporte 

□ Cópia da Certidão do Registo Comercial de Macau(com validade até três meses) 

□ Contribuição Industrial – Cópia da Declaração de Início de Actividade/Alterações M/1 ou cópia da declaração de inicio de actividade 

emitida pela DSF (*as cópias da primeira emissão ou de qualquer alteração ao modelo M/1, devem ser entregues) 

□ Certidão do bilhete de identidade do sócio que detém 50% das quotas da empresa 

□ Cópia do conhecimento de cobrança da contribuição industrial da DSF (M/8);（do último ano） 

□ Orçamento das despesas, fornecido por plataforma de comércio electrónico acreditada pelo IPIM . 

□ Introdução da empresa e dos produtos 

Obs.： Após a entrega dos documentos acima indicados pelo requerente, consoante a situação real, o IPIM pode isentar ou solicitar outros 

documentos considerados razoalvemente adequados/úteis para a avaliação do pedido.  
 

8. 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: ______________________________ 

 
 

9.  Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa  

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 
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10.Condições para o Requerimento 

As empresas requerentes (pessoas singulares, ou empresários comerciais, pessoas colectivas) devem satisfazer as seguintes condições: 

1. Registo na Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) para efeitos fiscais； 

2. Pelo menos 50% das quotas da empresa (ou o controlo accionista) deve ser detido por residentes de Macau; (A fim de impulsionar um desenvolvimento 
industrial diversificado de Macau e estimular a promoção de produtos relacionados com o território, os pedidos de apoio financeiro por parte de 

empresas que não preencham todos os requisitos acima mencionados mas que sejam titulares de certificados “Made in Macao” ou “Marca de 

Macau” serão considerados caso a caso.) 

3. A empresa requerente deve ter actividade comercial nos domínios da produção e/ou comércio (a retalho ou por grosso) de produtos. 

 

11. Prazo de Entrega do Requerimento 

Requeriment
o 

Aberto para requerimento durante todo o ano 

Liquidação Dentro de 90 dias após a aprovação do requerimento 

12.Responsabilidades do Requerente após a aprovação 

 
1. Após a aprovação do requerimento não é permitida a transmissão ou partilha com outras empresas; 
2. Dentro de 90 dias depois da aprovação, deve apresentar os originais dos comprovativos de pagamento, bem como a declaração ao IPIM 

especificando que o montante indicado nos recibos corresponde ao valor real e deduzido de eventuais descontos/bónus; 

3. O montante de apoio financeiro a conceder pelo IPIM terá por base a despesa efectiva realizada pelo beneficiário. 

*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.                                                                           2/3 
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13. Termos de Responsabilidade 

- O requerente deve garantir a veracidade das informações entregues, e o IPIM desempenha o seu papel de apoio na concessão de incentivo e não 

assume qualquer responsabilidade legal resultante das actividades de promoção da empresa através de internet ou de exposição, ou do direito de autor;    

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

suas responsabilidade 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 reijeição do requerimento e do montante de 

incentivo a ser atribuído. 

 

14.A ser preenchido apenas pelo IPIM 15.Carimbo de Entrada do IPIM 

Recebedor:   

Recebido em :  Ano  Mês  Data 

No do Requerimento:  C  (  ) 

 

 

*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.                                                                        3/3 

  

   

 


