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1. Informações necessárias para o pedido 

 

1.1 Itens para o pedido de apoio financeiro 

Itens para o pedido de apoio financeiro das Medidas de Incentivo para 

a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de Plataformas B2C) 

incluem： 

1.1.1. Despesas técnicas anuais (ou despesas anuais de natureza similar); 

1.1.2. Despesas ligadas a serviços de valor acrescentado (ou despesas de 

serviços de natureza similar): as despesas ligadas a serviços de 

valor acrescentado por empresas para promover os seus produtos 

(serviços de agência para operações, serviços de mercado, entre 

outros). 

 

1.2. Elegibilidade das empresas 

As empresas requerentes (empresários comerciais [pessoas singulares 

ou, pessoas colectivas]) devem reunir as seguintes condições:  

1.2.1. Devem estar registadas para efeitos fiscais na Direcção dos 

Serviços de Finanças (DSF) e exercer actividades nos domínios da 

manufactura de produtos, do comércio, da venda por grosso ou a 

retalho conforme constantes no registo de início de actividade. 

Caso, no registo de início de actividade, conste que a empresa 

requerente não se dedica às actividades anteriormente referidas, 

deve, no momento da apresentação do pedido, se tenha exercido as 

actividades anteriormente referidas pelo menos por 1 ano ou mais;  

1.2.2. No caso de pessoa colectiva, pelo menos 50% das quotas da 

empresa ou o controlo accionista da empresa deve ser detido por 

residentes de Macau (a fim de impulsionar o desenvolvimento da 

diversificação industrial de Macau e estimular a promoção de 
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produtos relacionados com “Macau”; em relação aos pedidos de 

apoio financeiro dos empresários que não preencham os requisitos 

acima mencionados mas que sejam titulares de produtos 

“Fabricados em Macau” ou “Concebidos em Macau”, o IPIM irá 

considerar na admissão e apreciação dos seus pedidos consoante as 

provas concretas prestadas pelo empresário.).  

 

1.3. Período da apresentação do pedido 

1.3.1. Os pedidos apresentados entre 1 de Janeiro e 30 de Novembro são 

considerados pedidos do mesmo ano financeiro e entre 1 de 

Dezembro e 31 de Dezembro são considerados pedidos do ano 

financeiro seguinte. 

1.3.2. Caso empresa requerente pretenda modificar ou cancelar o seu 

pedido, pode requerer, por escrito, junto da Divisão de Serviços 

para o Desenvolvimento Empresarial. 

 

1.4. Formas de apresentação do pedido 

1.4.1. Apresentação presencial: O pessoal da empresa requerente 

desloca-se pessoalmente ao local designado para apresentar os 

impressos em papel, juntando os documentos necessários. 

1.4.2. Apresentação online do pedido： A empresa requerente deve enviar 

para o correio electrónico da Divisão de Serviços para o 

Desenvolvimento Empresarial do IPIM os impressos de pedido 

devidamente assinados, acompanhados dos documentos 

necessários em formato digitalizado; a empresa requerente deve 

ficar com os originais dos impressos de pedido e dos respectivos 

documentos para quando receber a notificação de decisão de 

pedido apresentá-los ao IPIM para efeitos de verificação. 
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1.5. Instrução do pedido 

1. Original do impresso de pedido - deve ser devidamente 

preenchido e assinado pelo próprio empresário/representante 

legal, em conformidade com o documento de identificação; 

2. Cópia da certidão de registo comercial (válida no prazo de 3 

meses); 

3. Cópia dos documentos de identificação de residente de Macau 

(frente e verso)： 

(1) Caso a empresa requerente seja pessoa singular, é 

necessário apresentar a cópia do BIR de Macau do 

empresário; 

(2) Caso a empresa requerente seja pessoa colectiva, é 

necessário apresentar a cópia da certidão do registo 

comercial emitida pela Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis dentro de três meses 

anteriores à apresentação do pedido, bem como a cópia dos 

documentos de identificação dos respectivos sócios.  

4. Contribuição industrial – Cópia do registo de início de actividade 

(Modelo M/1) – devendo o M/1 ser emitido pela DSF ou cópia 

da declaração de início de actividade; 

5. Cópia do Conhecimento de Cobrança de Contribuição Industrial 

(Modelo M/8) (devendo esta ser emitida dentro do um ano); 

6. Cotação de preço – a cotação de preço deve ser emitida pela 

Plataforma de comércio electrónico B2C acreditada a seleccionar 

no prazo de 90 dias antes do dia da apresentação do pedido; 

7. Breve apresentação da empresa e informações sobre os produtos 

a promover na plataforma de comércio electrónico B2C 

acreditada; 

8. Declaração de Certificação de Produto (a declarar que os 

produtos promovidos e vendidos nas plataformas de comércio 
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electrónico estão em conformidade com as disposições legais da 

RAEM) e apresentar os respectivos documentos comprovativos 

de acordo com a origem dos seus produtos declarados (por 

exemplo, protocolo de agenciamento, registo de marca, entre 

outros); 

9. O IPIM tem o direito de exigir à empresa requerente a 

apresentação de documento adicionais que sejam necessário à 

apreciação e aprovação do pedido de apoio financeiro, consoante 

o caso concreto (por exemplo, a cópia da Declaração de 

Rendimentos do Imposto Complementar de Rendimentos Grupo 

A/B, o Registo das contribuições do Fundo de Segurança Social, 

os documentos comprovativos relativos à operação em Macau 

por parte da empresa, como as facturas de transacções comerciais, 

de compra e de venda, ou contrato de arrendamento, bem assim 

fotografias do local de operação). 
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2. Deveres a cumprir pela empresa requerente  

(1) As empresas requerentes são responsáveis pela veracidade e 

legalidade das informações apresentadas, assumindo todas as 

responsabilidades legais que possam ser resultante a partir daí; 

(2) O conteúdo promocional não pode violar as respectivas 

disposições legais em matéria de publicidade e outra legislação 

de Macau; 

(3) O conteúdo promocional deverá contribuir para o 

desenvolvimento de actividades económicas e comerciais de 

Macau;  

(4) Não é admissível divulgar nas plataformas acreditadas 

conteúdos impróprios que possam prejudicar a imagem do 

Governo da RAEM; 

(5) Os pedidos concedidos não podem ser transmitidos ou 

utilizados em conjunto com outras empresas; 

(6) A empresa requerente apenas pode requerer os incentivos do 

IPIM, não podendo simultaneamente apresentar pedidos a 

outros serviços /instituições governamentais; 

(7) Os produtos promovidos e vendidos nas plataformas acreditadas 

devem corresponder ao do pedido apresentado; 

(8) Submeter ao IPIM, no prazo de 90 dias após a concessão do 

pedido, os originais dos recibos de despesas e o questionário, 

bem como uma declaração a comprovar que o montante total 

descrito nos recibos de despesas equivale ao pagamento efectivo 

a liquidar deduzido de quaisquer descontos/benefícios; 

(9) A empresa requerente deve apresentar, no prazo de 30 dias após 
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a conclusão do serviço de utilização da plataforma de comércio 

electrónico subsidiada, o “Questionário após a Utilização dos 

Serviços da Plataforma de Comércio Electrónico B2C 

acreditada” e os respectivos dados; deve também os documentos, 

recibos e dados relativos às transacções estar devidamente 

organizados e guardados durante cinco anos, contados a partir 

da data da concessão de apoio financeiro/reconhecimento, para 

consulta, revisão ou verificação da veracidade por parte do 

IPIM quando necessário. 
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3. Declaração de isenção de responsabilidade 
 

(1) Será adoptado o princípio de processamento de pedidos por 

ordem de chegada (sujeito à aprovação); 

(2) Não é permitida a transmissão da titularidade do incentivo; 

(3) As empresas requerentes deverão garantir a veracidade das 

informações prestadas. O IPIM desempenha apenas um papel de 

apoio no âmbito das medidas de incentivo, não assumindo 

qualquer responsabilidade jurídica decorrente da promoção de 

actividades através da internet realizada pelos empresários, nem 

das disputas de direitos de autor; 

(4) O IPIM pode decidir sobre a admissão do montante requerido 

do incentivo em função dos recursos internos disponíveis; caso 

as entidades beneficiárias não cumpram com as suas 

responsabilidades e obrigações ou prestem informações falsas 

(ou ocorra situações em que os requerentes não têm poderes 

para representar em nome da sociedade aquando da 

apresentação do pedido), o IPIM tem o direito de cancelar, no 

seu todo ou em parte, o montante de incentivo prometido; 

(5) O IPIM reserva-se o direito final e o poder discricionário, a 

qualquer momento, para decidir sobre a admissão de pedidos ou 

de declarações de despesas destinadas aos itens previstos nas 

presentes medidas de incentivo; 

(6) As “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio 

Electrónico (Utilização de Plataformas B2C)” destinam-se ao 

apoio preferencial a PMEs locais para que estas possam 

explorar oportunidades de negócio, não tendo natureza de 
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transacção comercial, pelo que o IPIM não assume quaisquer 

responsabilidades de indemnização ou compensação; 

(7) Caso as despesas realizadas pelas empresas requerentes forem 

inferiores ao montante requerido do incentivo, o IPIM poderá 

fixar o montante em função das despesas realizadas; caso as 

despesas efectivas forem superiores ao montante requerido do 

incentivo, o IPIM efectuará à concessão conforme o montante 

concedido. 

 


