Carimbo da entidade：

N.º：
Data：

Formulário de Pedido de Incentivo Financeiro para a Participação em Feiras e Exposiçõ es
(aplicável a pedidos de incentivo para participação em feiras que não sejam organizados pelo IPIM,
assim como custos de material promocional)

Informações da Entidade Requerent

1. Nome da Entidade (para ser preenchido conforme o Registo de Estabelecimento no Modelo M1
(Contribuição Predial) ou Boletim Oficial)
Chinês/ Inglês/ Português:
a) A ser preenchido pela Empresa (Tipo de Empresa:

 Em nome Individual  Sociedade por Quotas)

No. de Registo de Estabelecimento (Cadastro da

Nome do Contribuinte:

Contribuição Industrial):
No. de Registo emitido pela Conservatória dos Registos

Número do Contribuinte:

Comercial e de Bens Móveis:
b) A ser preenchido pelas Organizações sem fins lucrativos
Número de Registo emitido pela Direcção dos Servicos de

Nome do Responsável:

Identificação:
2. Informações de Contacto
Nome da Pessoa de Contacto:

Tel:

Fax:

Email:

Endereço:

Informações
Das Feiras e exposições

3. Nome das Feiras e Exposições
Chinês/ Inglês/ Português:
Local da Feira e Exposição:

Data de Realização: ___Ano____Mês____Dia
até ____Ano____Mês_____Dia
País/Cidade Anfitrião:

Produtos/Serviços a serem expostos:

4. Itens e Detalhes do pedido (o subsídio para apenas um stand de 9m2) [apresente cotações, desenhos e
amostras em anexo]
Tipo de
Pedido

Informações Dos Itens

Itens

Denominação dos Itens do Pedido
1

Aluguer do Stand

2

Montagem do Stand

3

Publicidade no Directório da Feira

4

Publicidade na Página de Internet
Despesas do Transporte dos Produtos
(apenas aplicável às feiras realizadas fora de Macau)
Despesas das Passagens aéreas (apenas aplicável às feiras
realizadas fora de Macau)

5
6
Materiais
Impressos
Materiais
audiovisuais

7

Despesas com a produção de brochuras / folhetos

8

Despesas com a produção de video promocional
Montante Total a Requerer (MOP)
1

Montante a requerer
(MOP)

Carimbo da entidade：

N.º：
Data：

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa/Organização
1.

Tomei conhecimento e  autorizo /  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.

2.

Declaro que esta entidade  foi /  não foi requerente ou beneficiário de incentivo junto dos outros serviços
públicos / instituições no âmbito do ponto 3.3“medidas de incentivo”do“Regulamento de Participação em
Acções Promocionais”.
(Se foi, é favor de especificar: ______________________________________________)

3.

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

(Nota: assine conforme a assinatura do BIR, caso o formulário não for entregue pelos responsáveis das empresas / associações, deve ser
reconhecida a assinatura pelo Cartório Notarial)

2

