
A nossa empresa decide participar na “1.ª Exposição Internacional de Importação da China” e confirma o tipo 
de stand, conforme abaixo preenchido (os detalhes sobre o expositor serão listados no Manual do Expositor).
Taxa de participação: MOP10.000,00/stand (após a conclusão do evento, será reembolsada à empresa 
participante MOP6.000,00)

A taxa de participação incluiu os seguintes itens:

• Um conjunto de bilhetes de ida e volta Macau/Xangai/Macau para uma pessoa (partida em 
04.11.2018 e regresso em 11.11.2018)
• Alojamento em hotel (um quarto com cama dupla – 7 noites)
• Carga básica para 1 metro cúbico (1CBM) (excluindo direitos aduaneiros e taxas de despacho 
aduaneiro)
• Stand padrão especialmente decorado (3m x 3m ou 2m x 3m)
• Fornecimento de transporte nas deslocações ao recinto da exposição e de regresso

Nome da empresa:
_______________________________________________________________________

Endereço:
_______________________________________________________________________

Pessoa de contacto: __________________ Cargo: ______________________________

Telefone: __________________________ Telemóvel: __________________________

Correio electrónico (email):  ____________________ Fax: _______________________

Página electrónica (website):
_______________________________________________________________________

Âmbito da actividade comercial:
_______________________________________________________________________

Tipo de produtos

Seleccione os seguintes itens:
□  Comida ou bebida fabricados em Macau
□  Agentes em Macau de Comida ou bebida de Marca dos Países de Língua Portuguesa
Produtos: _______________________________________________________________
                   (preenchimento obrigatório)
Placa de denominação a ser colocada no stand: (máximo 30 caracteres chineses ou 30 letras de 
alfabeto
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Condições de candidatura:

Cada requerente / empresa só pode candidatar-se para um stand;
Ser contribuinte registado na Direcção dos Serviços de Finanças, pelo menos dois anos;
Ser empresa com pelo menos 50% do capital social detida ou quota controlada por residentes de 
Macau;
As empresas que não preencham as condições acima mencionadas, mas possuidoras de provas de 
serem comida ou bebida “Fabricados em Macau” ou “Agentes de Produtos de Marca de Países de 
Língua Portuguesa” podem ser consideradas discricionariamente, conforme o caso.    
* Não é permitida a venda de produtos dentro do recinto da exposição.

Assuntos que os expositores devem ter em consideração:

1a. Declaração (confirmando que, na mesma exposição, não requereu/beneficia de subsídios de 
outros organismos/organizações);
a. Cópia dos bilhetes de identidade de residente de Macau dos sócios/accionistas
b. Perfil do expositor
c. Em relação a “comida ou bebida Fabricados em Macau”, deve a entidade expositora  apresentar o  
            certificado de origem ou a licença industrial emitida pela Direcção dos Serviços de Economia 
            de Macau;
d. Em relação a “comida ou bebida dos Países de Língua Portuguesa com canais de distribuição em 
            Macau”, deve o expositor apresentar a respectiva autorização de agência.
e. Após a avaliação do pedido de participação, a entidade organizadora irá proceder à respectiva 
            comunicação. Deve a empresa requerente, dentro do prazo de cinco dias úteis a contar da 
            data da recepção da comunicação, proceder ao pagamento do custo de participação, por 
            cheque, ordem de caixa ou em numerário (indicar como beneficiário: Instituto de Promoção do 
            Comércio e do Investimento de Macau); Montante do cheque ou da ordem de caixa: 
            MOP10.000,00. (Será reembolsado o valor de MOP6.000,00 após a participação na 
            exposição). Não será devolvido o custo de participação aos expositores que tenham desistido,            
            independentemente do motivo invocado. 
2. Data-limite para a entrega de documentos complementares: 12.05.2018.
3. As informações prestadas devem ser verdadeiras e correctas.
4. Em caso de necessidade, a entidade organizadora poderá solicitar a apresentação de  outros  
           documentos complementares.
5. A entidade organizadora reserva-se o direito a aceitar ou não o pedido. Se o pedido não for 
           aceite, a entidade organizadora procederá à devolução dos documentos e do cheque (ou da 
           ordem de caixa) à empresa requerente.
6. O stand atribuído não pode ser transferido ou utilizado por outras empresas.
7. É proibido fumar dentro do recinto de exposição
8. A empresa participante deve deslocar-se pessoalmente ou enviar representante(s) para 
            formalizar o pedido de participação no 4.º andar do Edifício World Trade Center.
9. Caso haja alguém que se sente incomodada pela publicidade efectuada pela empresa 
            participante, a entidade organizadora reserva-se o direito de aplicar advertência verbal 
            ouefectuar tratamento adequado.
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10. É estritamente proibida à entidade expositora proceder à venda de artigos no recinto de 
            exposição, e/ou expor ou colocar artigos de pirataria ou não licenciados. É também 
            proibida a exposição, no recinto, de produtos sujeitos a restrições nos termos da lei do local 
            onde se realiza a exposição e produtos que violem o direito de propriedade intelectual 
            (incluindo registo, marca registada, direitos de autor, concepção, denominação do produto e 
            patente). 
11. Deve a empresa participante possuir boa ética empresarial, não podendo, no recinto da 
            exposição, fazer a exposição de produtos que causem efeitos adversos, violem os direitos de 
            autor, bem como produtos de má qualidade ou com problemas. A entidade organizadora 
            reserva-se o direito de solicitar à empresa participante deixar de exibir, vender ou distribuir 
            artigos e mercadorias destinados à exposição, bem como artigos promocionais que a entidade 
            organizadora considere problemáticos. 
12. A disposição dos stands será feita de acordo com os sectores de negócio. Em caso de 
            qualquer disputa, o IPIM reserva-se o direito de decisão final.
13. Qualquer que seja o motivo invocado para se retirar da exposição, a taxa de participação já 
            paga não será reembolsada.

________________________________________  __________________
Carimbo da empresa e assinatura do responsável      Data


