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Formulário de Pedido das Medidas de Incentivo para a Promoção do 

Comércio Electrónico (Utilização de Plataformas B2C) 
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1.Nome da Empresa (pessoa singular/pessoa colectiva, para ser preenchido conforme o nome do contribuinte no Modelo M/1 
(Contribuição Industrial) 

Chinês:  

Inglês/Português: 

2.Informações da Empresa 
a) A ser preenchido pela Empresa           ( Tipo de Empresa:  □ Em nome Individual   □ Sociedade por Quotas ) 

Número do Contribuinte: 
Ramo de Actividade (conforme o Cadastro da Contribuição 

Industrial) : 

Nome de Registo de Estabelecimento (Cadastro da Contribuição 

Industrial): 

 

No de Registo de Estabelecimento (Cadastro da Contribuição 

Industrial): 

 

Endereço: 

Data da Constituição: ______Ano_______Mês_________Dia 
No de Registo (emitido pela Conservatória dos Registos Comercial 
e de Bens Móveis ) 
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Nome No. do Bilhete de Identidade/ 
Código Fiscal da Empresa 

Percentagem de 
Quotas 

Cargo na Empresa 

    

    

    

    

Percentagem de detenção de acções por Residentes Locais/empresas de capital total local _________% 

3. Informações de Contacto 

Nome da Pessoa de Contacto: Cargo: 

Telefone: Fax: 

Email: Página de Internet: 
 
 

D
es

cr
iç

ão
 P

ro
je

ct
o 

pa
ra

 o
 p

ed
id

o 
d

e 
In

ce
n

ti
vo

s  4. Plataforma de comércio electrónico (B2C) acreditada pelo IPIM 

Nome da plataforma de comércio electrónico (B2C): 

5. Produtos para a promoção via online 
Conteúdo dos Produtos: 
 
 
 

6.Projetos para o Pedido de Incentivos 

Nome do Projecto Montante a requerer (MOP) 

Despesas técnicas anuais  

Despesas ligadas a serviços de 
valor acrescentado 

 

Total do Montante a requerer 
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7. Lista dos Documentos de Suporte 

Cópia da Certidão do Registo Comercial de Macau(com validade até três meses) 

Contribuição Industrial – Cópia da Declaração de Início de Actividade/Alterações M/1 ou cópia da declaração de inicio de actividade emitida pela DSF (*as cópias da primeira 

emissão ou de qualquer alteração ao modelo M/1, devem ser entregues) 

Certidão do bilhete de identidade do sócio que detém 50% das quotas da empresa 

Cópia do conhecimento de cobrança da contribuição industrial da DSF (M/8);（do último ano） 

Orçamento das despesas, fornecido por plataforma de comércio electrónico acreditada pelo IPIM . 

Introdução da empresa e dos produtos 

Obs.： Após a entrega dos documentos acima indicados pelo requerente, consoante a situação real, o IPIM pode isentar ou solicitar outros documentos considerados razoalvemente 

adequados/úteis para a avaliação do pedido.  
 
 

8. Declaração de Recolha de Dados Pessoais 

 Os dados pessoais apresentados neste pedido podem ser usados para os trabalhos desenvolvidos no âmbito das funções do IPIM; 
 É possível para a circulação dos dados individuais na Internet ser vulnerável ao risco de conhecimento e utilização por terceiros não autorizados; 
 O requerente tem, em conformidade com as legislações, o direito de consulta, alteração ou actualização dos dados arquivados no IPIM. 

 

9.  Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa  

Declaro que: 1. Todas as informações preenchidas e apresentadas neste formulário são verdadeiras; 
2. Compreendo e concordo com o conteúdo do presente formulário e demais disposições sobre as “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de 
Plataformas B2C)”; 
3. No caso de existir qualquer relação de associação directa ou indirecta entre a empresa candidata e o fornecedor (nomeadamente, A. os sócios ou administradores da empresa 
candidata, ou seus cônjuges, pais ou filhos sejam, por acaso, sócios ou administradores do fornecedor; B. seja sócio do fornecedor a empresa candidata; e C. seja o sócio da empresa 
candidata o fornecedor), a empresa candidata deve declarar por sua iniciativa e com correcção, caso contrário, o IPIM tem o direito de não conceder o apoio financeiro, ou cancelar total 
ou parcialmente o apoio financeiro concedido, sem prejuízo de apurar a responsabilidade legal que ao caso couber; 
4. Para os efeitos do disposto nas “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio Electrónico (Utilização de Plataformas B2C)”, □ concordo/□ não concordo que o IPIM ajuda a 
aceder às Bases de dados da Direcção dos Serviços de Finanças e da Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, a fim de obter as informações fiscais e do registo 
comercial que dizem respeito ao presente pedido. 
 
Nome:_________________________________  Assinatura:___ _________________________   Data: ______Ano______Mês____Dia 
 
Nome:_________________________________  Assinatura:___ _________________________   Data: ______Ano______Mês____Dia 
 
Nome:_________________________________  Assinatura:___ _________________________   Data: ______Ano______Mês____Dia 
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10.Condições para o Requerimento 
- As empresas requerentes (pessoas singulares, ou empresários comerciais, pessoas colectivas) devem satisfazer as seguintes condições: 
- Registo na Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) para efeitos fiscais. Deve se dedicar à produção, comércio, atacado ou varejo de produtos no momento da abertura. Se a 

empresa não estiver envolvida no negócio acima no momento do registro da empresa, ela deve ter sido adicionada e envolvida no negócio relevante por 1 ano ou mais no 
momento da solicitação. 

- Pelo menos 50% das quotas da empresa (ou o controlo accionista) deve ser detido por residentes de Macau; (A fim de impulsionar um desenvolvimento industrial diversificado 
de Macau e estimular a promoção de produtos relacionados com o território, os pedidos de apoio financeiro por parte de empresas que não preencham todos os requisitos acima 
mencionados mas que sejam titulares de certificados “Made in Macao” ou “Marca de Macau” serão considerados caso a caso.) 

11. Prazo de Entrega do Requerimento 
Requerimento Aberto para requerimento durante todo o ano 
Liquidação Dentro de 90 dias após a aprovação do requerimento 

12.Responsabilidades do Requerente após a aprovação 
- Após a aprovação do requerimento não é permitida a transmissão ou partilha com outras empresas; 
- Dentro de 90 dias depois da aprovação, deve apresentar os originais dos comprovativos de pagamento, bem como a declaração ao IPIM especificando que o montante indicado 

nos recibos corresponde ao valor real e deduzido de eventuais descontos/bónus; 
- O montante de apoio financeiro a conceder pelo IPIM terá por base a despesa efectiva realizada pelo beneficiário. 

13. Termos de Responsabilidade 
- Factores considerados no processo de apreciação e aprovação: os montantes de apoio financeiro concedidos mediante o presente mecanismo, dado o seu pagamento pelo fundo público, 
torna-se necessário garantir que os recursos públicos sejam utilizados de modo razoável e eficiente, pelo que o IPIM reserva, em qualquer situação e com base no interesse público, o direito de 
decidir sobre a concessão de apoio, concessão parcial ou indeferimento; nomeadamente, tendo em conta as seguintes condições, o IPIM pode decidir “concessão”, “concessão parcial” ou 
“indeferimento”: 1. Se o pedido apresentado seja consistente com as atribuições do IPIM, o objectivo e as disposições do plano de apoio financeiro e o interesse público em geral; 2. 
Disponibilidade do orçamento do presente plano;3. Se as despesas solicitadas estejam consistentes com o princípio de eficiência, eficácia e poupança;4. Se os projectos alvo do apoio 
financeiro, solicitado pela empresa interessadas estejam a beneficiar do apoio financeiro mediante o pedido da empresa aos outros serviços públicos/instituições; 
- O requerente deve garantir a veracidade das informações entregues, e o IPIM desempenha o seu papel de apoio na concessão de incentivo e não assume qualquer responsabilidade legal 
resultante das actividades de promoção da empresa através de internet ou de exposição, ou do direito de autor;    
- O IPIM poderá, com base na distribuição dos recursos internos, decidir sobre a atribução dos montantes de incentivo; caso o requerente não cumprir as suas responsabilidade e deveres, o 
IPIM tem o direito de cancelar parte ou total do montante de incentivo prometido. 
- A qualquer momento, o IPIM reserva-se o direito de discrição e decisão final , em relação à aceitação ou reijeição do requerimento e do montante de incentivo a ser atribuído. 
- Relativamente aos documentos complementares para instruir pedido: caso a empresa requerente não apresente completamente os documentos necessários quando da entrega do pedido, o 
IPIM notifica a empresa requerente por email através do nosso endereço electrónico oficial e por telefone, para a entrega dos documentos em falta. O prazo da entrega dos documentos 
complementares é de 15 dias, contados do dia seguinte da data de notificação; caso a empresa requerente não responda dentro do prazo fixado, processa-se o pedido com os documentos já 
recebidos. 
- Relativamente à audiência escrita: caso a empresa requerente não assine e levante a “notificação de audiência escrita” enviada via correio registado com aviso de recepção, para ser devolvida, 
em seguida, por Estação Central de CTT, o IPIM comunica-lhe conforme os contactos declarados no formulário de pedido, para a mesma empresa, no prazo de 15 dias, dirigir-se à Divisão de 
Serviços para o Desenvolvimento Empresarial do IPIM, levantando a conta e assinando o aviso de recepção. Caso não faça dentro do prazo, avança o procedimento com os dados do pedido já 
apresentados. 
14.A ser preenchido apenas pelo IPIM 15.Carimbo de Entrada do IPIM 

Recebedor:   

Recebido em :  Ano  Mês  Data 

No do Requerimento:  C  (  ) 

 

  

 

   


