
    

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 

Macau (IPIM) 

Procuração para transferência bancária local 
 

I. Dados da entidade beneficiária         

Tipo de requerimento □ Pedido inicial  □ Alteração de dados 

Categoria de pagamento □ Fornecedor    □ Caução para participação 

em delegações/exposições 

□ Subsídio      □ Outros ______________ 

Entidade beneficiária  

Nome da pessoa de contacto  

N.° telefone da pessoa de contacto  

Fax  

Endereço electrónico  

II. Dados da conta bancária  

Nome do banco □ Banco Nacional Ultramarino  

□ Banco da China, Sucursal de Macau 

(O IPIM só aceita as contas bancárias das duas 

instituições acima indicadas) 

Titular da conta bancária □ A mesma entidade beneficiária (o beneficiário 

deve ser o mesmo que o titular da conta) 

N.° da conta bancária  

III. Declaração e assinatura 

    Declaro que li, compreendi e concordo com os termos e condições desta Procuração 
autorizando a Divisão Financeira e de Patrimónios do Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau a efectuar, em meu nome, a transferência bancária local de acordo com 
os respectivos dados e condições. 

 

Data: _________________  Assinatura e carimbo:_____________________________ 
 
Cláusulas: 
1. Este formulário é de preenchimento voluntário e, no momento da submissão, deve apresentar cópia da 
caderneta bancária ou do extracto bancário mensal. 
2.  A conta bancária deve ser a conta da entidade beneficiária, não sendo aceite conta bancária colectiva. 
3. O pagamento por transferência bancária local acima mencionado será confirmado por transferência 
bancária e notificado a cada beneficiário por e-mail. 
4. Serve apenas para pedido inicial ou alteração de dados; caso haja alteração de dados, deve actualizar 
imediatamente a presente procuração. 
5. Os dados recolhidos neste formulário são usados apenas para fins de criação de base de dados para o 
pagamento e de transferência bancária, bem como de divulgação efectiva de informações sobre o estado de 
pagamento ou de recolha de dados ao requerente. 

 

  

 

Espaço reservado à Divisão Financeira e de Patrimónios    

Data de entrada: 

Agente responsável: 

    

□ Aceite     □ Não aceite 

Motivo:___________________________ 

       ___________________________    
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