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Formulário de pedido de utilização temporária de morada para registo de sociedade 

 

 

I. Empresa/ Organização requerente  

Nome em Chinês (caso existir) ___________________________________________________________  

Nome em Inglês ou em Português_________________________________________________________  

Endereço ____________________________________________________________________________  

Local de Constituição : __________________       Data de Constituição: ______________________ 

Capital Social: USD ou equivalente _______________________________________________________ 

Página de Web(Se tiver) ________________________________________________________________ 

Tipo de Negócios:   

Comércio                  Manufactura                 Tecnologia de informação  

Instituição/ Entidade         Outros (por favor identique) ________________________________   

Representante Legal  

Nome: _______________________________    Cargo:  _____________________________________ 

Telefone: _____________________________    Telemóvel:___________________________________  

Fax:  ________________________________    E-mail:_____________________________________ 

II. Empresa a estabelecer em Macau  

Nome em Chinês (caso existir) __________________________________________________________ 

Nome em Inglês ou em Português________________________________________________________ 

Tipo de Negócios:   

Comércio                  Manufactura                 Tecnologia de informação  

Instituição/ Entidade         Outros (por favor identique) __________________________   

 

III. Data pretendida para a utilização provisória da morada  

De _____________________ a _____________________ (até um período máximo de 4 meses)  

IV. A Empresa / Organização requerente necessita da assistência do IPIM nas seguintes áreas:  

Registo Comercial  

Recrutamento de funcionários locais   

Aluguer de fracções habitacionais/ escritórios 
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Eu, ______________________________________, portador de documento de identificação (tipo e número) 

________________________________, com idoneidade para representar legalmente a empresa/ 

organização requerente, declaro que fui autorizado para submeter o presente pedido e as informações 

disponibilizadas em cima que são verdadeiras de acordo com o meu conhecimento. Para mais informações 

sobre a nossa empresa/ organização ou assunto relacionados, por favor contacte o signatário ou Sr./Sra. 

__________________________________, através do telefone. : ________________________________.  

telemóvel: ____________________________ ou e-mail: ______________________________________ 

 

Data : ________________________________  

Assinatura do Representante legal Carimbo da Empresa/ Organização 

 

______________________________ 

 

_____________________________ 

 

Por favor envie o formulário preenchido juntamente com os documentos instruídos para o seguinte endereço :   

Para: IPIM  

Encedereço: Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,No.263, 

Edificio China Civil Plaza, 19o andar, Macau 

Como alternativa, os documentos podem ser enviados por fax para  +853-2872 8213 

Notas Importantes:  

1. Por favor anexe os seguintes documentos quando submeter o formulário de pedido: 

 Cópia do registo comercial válido da companhia/organização emitido pelo país/ região de origem;  

 Breve da apresentação da empresa/ organização e catálogo dos produtos e serviços;  

 Referência Bancária;  

 Cartões de visita do representante legal e da pessoa de contacto.  

Observações: Para as companhias de Offshore, só será necessário da carta de pré-aprovação emitida pelo IPIM.  

2. O pedido da empresa/ organização requerente que recruta funcionários locais terá prioridade para ser aprovado.  

3. O IPIM reserva todo o direito da decisão final sobre a utilização das instalações do IPIM. 

4. A empresa/ organização requerente que for aprovada deve pagar um depósito de 500 patacas como garantia contra 

dívidas não liquidadas ou danos causados antes de utilizar as instalações do IPIM;  

5. Para mais esclarecimento, por favor contacte +853-28728212 ou visite a nossa página de web:  www.ipim.gov.mo . 

 

Para uso interno  

No. do pedido _________ Data de recepção: _____________ Processado por: _____________________________ 

Observações:_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

http://www.ipim.gov.mo/

