ALTERAÇÃO DE ELEMENTOS DAS INSTITUIÇÕES “OFFSHORE” DE MACAU
GUIA PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO E TRATAMENTO DE FORMALIDADES
CESSAÇÃO DE ACTIVIDADE
As empresas com licença para operar como instituição de serviços “offshore” que pretendam
cessar a sua actividade, devem previamente requerer junto do Instituto de Promoção do Comércio e
do Investimento de Macau (IPIM), cumprindo as seguintes formalidades:
Requerimento
dirigido
ao
IPIM, juntando
todos
os
documentos
inerentes.
Nota 1








Após
aprovação, o
IPIM emite à
empresa
requerente a
respectiva
comunicação.








A empresa requerente
procede ao registo
junto das entidades
competentes (v.g.,
Conservatória do
Registo Comercial e de
Bens Móveis /
Direcção dos Serviços
de Finanças








A empresa
requerente faz
entrega ao
IPIM dos
documentos
comprovativos
do registo
efectuado
Nota 1

DOCUMENTOS A SEREM SUBMETIDOS AO IPIM:
1. Requerimento dirigido ao Presidente do IPIM, subscrito pela administração da empresa
requerente (original), contendo, nomeadamente, a data de cessação de actividade, motivo e
compromisso de proceder à dissolução e liquidação nos termos da lei comercial de Macau;
2. Acta da reunião da administração da empresa “offshore” de Macau (Exemplar). Acta da
reunião dos sócios da instituição devem cumprir o disposto no Título III " Da escrituração
mercantil " do Livro I e Secção VI " Livros e contas das sociedades " do Título 1 do Livro
II do Código Comercial.Se se tratar de sucursal, deve-se fazer a entrega da acta da reunião
do conselho de administração ou acta da reunião dos sócios da empresa, de acordo com o
disposto nos estatutos da referida empresa-mãe. (fotocópia com assinatura reconhecida
notarialmente);
Após a recepção da aprovação pelo IPIM, a instituição “offshore” deverá efectuar o pagamento
de custos operacionais dentro do prazo de um mês a contar da data da caducidade do prazo da
licença, e tratar da dissolução, liquidação, cancelamento do registo, fazendo, posteriormente, a
entrega ao IPIM dos documentos abaixo discriminados:
3. As últimas contas auditadas da referida instituição “offshore” (original);
4. Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial e de Bens Móveis sobre a
conclusão dos trâmites de dissolução e liquidação (cópia);
5. Declaração de início de actividade /Alterações emitida pela Direcção dos Serviços de
Economia (Mod. M/1) (cópia);
Nota 1: A confirmação de recepção dos documentos pelo IPIM é apenas feita depois da entrega
de todos os documentos inerentes e os mesmos se encontrarem em ordem.

Exemplar
X X X 澳門離岸商業服務有限公司

XXX Commercial Offshore de Macau Limitada

ACTA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS

Data:
Hora:
Local:
Endereço da sociedade:
Capital social:

___________ de 2010
___________ Horas
Avenida _________, Edifício Comercial ______, ___ andar,
“__”, em Macau
Avenida _________, Edifício Comercial ______, ___ andar,
“__”, em Macau
MOP___________

____________________________________________________________________________
SÓCIOS PRESENTES:
XXX Trading Limited, ora representada pelo Sr./Sra., com carta mandadeira arquivada na Sociedade
(no caso do sócio ser pessoa colectiva).
QUÓRUM:
A reunião foi convocada nos termos estatutários e legais, estando representada a totalidade do
capital social.
PRESIDENTE DA REUNIÃO: Sr. /Sra. ______________
SECRETÁRIO DA REUNIÃO: Sr./Sra._________________
ORDEM DE TRABALHOS: Data de fecho do exercício
DELIBERAÇÕES:
 Foi aprovada por unanimidade pelos sócios que, em virtude de (mencionar motivo), foi
deliberado terminar a actividade da Sociedade. A data do encerramento será em
______________. Foi incumbido o/a Sr./Sra. para, em nome da Sociedade, assinar e tratar de
todas as formalidades respeitantes ao cancelamento da Sociedade.
 A presente alteração será apresentada à entidade de supervisão - Instituto de Promoção do
Comércio e do Investimento de Macau - para aprovação.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:

Não havendo outros assuntos a deliberar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião, tendo
lavrada a presente acta.

O Presidente da Reunião,

Sr./Sra. ______________

O Secretário da Reunião,

Sr./Sra. ___________________

PEDIDO PARA CANCELAMENTO DA LICENÇA DE SERVIÇOS “OFFSHORE” DE
MACAU
SONDAGEM SOBRE A UTILIZAÇÃO DA LICENÇA
OBJECTO DA SONDAGEM:
O Governo da Região Administrativa Especial de Macau está empenhado em proporcionar aos
investidores de serviços “offshore” um ambiente ideal para negócios. Com vista a melhorar
os serviços e optimizar as facilidades de apoio, é feita a presente sondagem, solicitando
sinceramente a colaboração da V. conceituada empresa no sentido de nos disponibilizar
informações verdadeiras. Todas as informações e opiniões prestadas pelas instituições
“offshore” serão mantidas em sigilo.
Nome da empresa “offshore”:
Pessoa a contactar:
Nome da empresa a contactar e título:
Telefone de contacto:
e-mail:
Fax:
Principais motivos para solicitar o cancelamento da licença “offshore”
1.
□ Alteração da estrutura do Grupo
□ Alteração da estratégia de negócios do Grupo
□ Desempenho do Grupo e/ou da empresa offshore de Macau inferior ao pretendido
□ Relativa falta de competitividade no ambiente de negócios de Macau
□ Outros motivos ___________________________
2. Se existem já planos para continuar os negócios da instituição “offhore” de Macau
noutra localidade
□ Sim Favor indicar o local _____________________ □ Não
3. Como a V. empresa avalia o sistema fiscal e a taxa de imposto de Macau?
Não é relativamente Relativamente simples e Relativamente
simples e baixa
baixa
muito simples e baixa
1
2
3
4
5
6
7
8

9

4. Como a V. empresa avalia o desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações de
Macau?
Relativamente
Nível e preço aceitáveis
Avançado e a preço acessível
Desactualizado e cara
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5. Como a V. empresa avalia os serviços financeiros de Macau?

Nível de serviços e Nível de serviços e custos Nível de serviços e custos
custo desfavoráveis
aceitáveis
competitivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6. Como a V. empresa avalia a oferta e preços de espaços comerciais em Macau?
É difícil encontrar Consegue-se basicamente
É fácil encontrar escritórios
escritórios adequados
encontrar escritórios
adequados
adequados
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7. Como V. avalia os serviços profissionais de Macau, v.g., serviços de contabilidade e apoio
judiciário?
Nível de
Nível de Profissionalismo e Nível de profissionalismo e de
profissionalismo e de
eficiência aceitável
eficiência aceitável
eficiência baixo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8. Como a V. empresa avalia os serviços de transporte e logística de Macau?
Nível de Serviços e Nível de serviços e de Serviços e preços são
preços não é o ideal.
preços aceitável
competitivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9. Como a V. empresa avalia os salários dos trabalhadores de Macau? (1 = o salário solicitado
é demasiado alto, 9 = o salário solicitado é bastante razoável
O salário solicitado é O salário solicitado é O salário solicitado é bastante
relativamente alto
aceitável
razoável
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10. Como V. avalia a rotatividade dos trabalhadores de Macau?
Rotatividade muito
Rotatividade aceitável
Baixa taxa de rotatividade
frequente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11. Como V. avalia o pessoal local contratado em Macau (v.g., qualificação académica,
capacidade de trabalho / conhecimento de línguas / conhecimento tecnológico / ambição
profissional / visão internacional)
Geralmente abaixo dos Geralmente dentro dos Geralmente
atinge
os
requisitos
da níveis
exigidos
pela requisitos da Companhia
Companhia
Companhia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12. Como V. avalia a situação das negociações comerciais de Macau? (Na procura de clientes
/ fornecedores adequados)?
É difícil encontrar
Ainda se consegue encontrar É fácil encontrar parceiros
parceiro adequado
parceiro adequado
adequados
1
2
3
4
5
6
7
8
9

13. Como a V. empresa avalia os serviços administrativos e eficiência dos serviços
disponibilizados pelo IPIM?
É difícil de entender e Aceitável
Satisfazem
as
nossas
aceitar
necessidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A V. empresa está disposta a aceitar que o IPIM lhe continue a enviar informações comerciais
de Macau, nomeadamente, sobre negócios, feiras e convenções e outras informações
pertinentesl?
□ Concordamos
□ Não concordamos

Assinatura do Administrador da Companhia e carimbo
Data:
Nota: Solicitamos que anexem ao presente formulário as opiniões e sugestões adicionais que a V.
empresa porventura tenham sobre os serviços de “offshore” de Macau. Agradecemos a V.
colaboração.

