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Guia de Instruções para Pedido do Uso do Escritório Partilhado do Complexo da 

Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa 

 

Destinatários: 

Associações e câmaras do comércio do Interior da China, dos Países de Língua 

Portuguesa e de Macau envolvidas na promoção e construção da “Plataforma de 

Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” 

(adiante designada por “Plataforma Sino-Lusófona”).  

Critérios de aprovação: 

1. O objectivo ou natureza da entidade requerente deve estar relacionado com a 

promoção da construção e do desenvolvimento da “Plataforma Sino-Lusófona”; 

2. A sede da entidade requerente deve estar registada no Interior da China, Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe, Timor-Leste ou Macau. 

Documentos a entregar: 

1. Formulário de pedido; 

2. Documentos de registo da entidade requerente/certidões de registo da associação 

requerente (o idioma dos documentos deve ser chinês, português ou inglês); 

3. Outros documentos comprovativos relacionados com a entidade requerente. 

Processo do pedido: 

1. A entidade requerente deve preencher apropriadamente o “Formulário de pedido 

para o uso do escritório partilhado do Complexo da Plataforma de Serviços para a 

Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e fazer a 

entrega ao IPIM por e-mail (dpec@ipim.gov.mo), por correio ou pessoalmente. Em 

caso de necessidade, o IPIM poderá solicitar que a entidade requerente entregue 

outros documentos complementares por meio de anexo; 

2. Após receber o formulário de pedido, o IPIM fará a análise e a aprovação no tempo 
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oportuno. O IPIM reserva-se todos os direitos de decisão final; 

3. O resultado da aprovação do pedido será comunicado pelo IPIM à entidade 

requerente por e-mail. 

Isenção de custo: Os funcionários registados da entidade requerente, cujo pedido tenha 

sido aprovado, podem usar gratuitamente, dentro do período de uso autorizado, o espaço 

do escritório partilhado e as respectivas instalações do Complexo da Plataforma de 

Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. 

Cada entidade autorizada tem direito a 10 quotas de uso, as quais são aplicáveis, 

inclusivamente, aos seus membros associados e empresas recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpec@ipim.gov.mo


 

3/6 

 

Tel: +853- 8798 9724                 E-mail: dpec@ipim.gov.mo               IPIM-DPEC 2022.07 

Formulário de pedido para o uso do escritório partilhado do Complexo da 

Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa 

1. Dados da entidade requerente 

Nome da entidade  

Dados da pessoa de 

contacto 

Nome__________________ Cargo_________________ 

Tel.__________________  E-mail_________________ 

2. Objectivo ou natureza da entidade requerente 

 

 

3. Eventos relacionados com a “Plataforma Sino-Lusófona” realizados pela 

entidade requerente no passado 

 

 

4. Lista de funcionários que usarão o escritório partilhado (limite máximo de 10) 

 
Nome 

(Todos os funcionários devem 

entregar uma foto tipo passe, com 

fundo branco, em versão digital) 

Cargo Telefone 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Nota: Os funcionários acima registados devem apresentar o comprovativo de utilizador 

electrónico, emitido pelo IPIM, para entrarem no escritório partilhado; em caso de 

alterações ocorridas na lista acima, o IPIM deve ser previamente notificado, por escrito, 

para proceder a um novo registo. 

5. Instruções de uso 

1). O horário de funcionamento do escritório partilhado é de Segunda a Sexta, das 9:00 

às 17:30 (encerrado aos sábados, domingos e feriados);  

2). O escritório partilhado adopta uma disposição aberta e fornece secretárias e 

cadeiras de escritório, assim como iluminação, ar condicionado, tomadas, rede Wi-

Fi e cacifos. Os lugares são livres e limitados à disponibilidade e à ordem de 

chegada. Não é permitido mover aleatoriamente as secretárias, cadeiras e placas 

divisórias do espaço público de trabalho; 

3). De acordo com as situações, o IPIM pode, sem notificação prévia, alterar 

temporariamente o horário de abertura ou encerrar, parcial ou totalmente, o espaço 

do escritório partilhado; 

4). Os funcionários registados da entidade requerente, cujo pedido tenha sido aprovado 

(adiante designados por “utentes”), devem apresentar o comprovativo de utilizador 

electrónico, emitido pelo IPIM, para entrarem no escritório partilhado. Em caso de 

alterações ocorridas na lista dos utentes, o IPIM deve ser previamente notificado, 

por escrito, para proceder a um novo registo; 

5). Os trabalhos executados no escritório partilhado pelos utentes devem estar 

relacionados com os trabalhos de rotina das respectivas associações e câmaras; 

6). Os utentes devem manter o escritório partilhado limpo e arrumado; se precisar de 

comer e beber, por favor, dirija-se à copa; 

7). Os utentes têm a obrigação de salvaguardar a imagem positiva do Governo da 

RAEM e, por isso, não devem adoptar qualquer comportamento no escritório 

partilhado que viole as leis e regulamentos do Governo da RAEM ou que 
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desrespeite os bons costumes. Em caso de tal comportamento, o IPIM tem o direito 

de revogar imediatamente o direito do utente no uso do escritório partilhado; 

8). Face a qualquer dano ou avaria no escritório partilhado provocado pelo uso 

inapropriado ou insensato dos utentes, o IPIM reserva-se o direito de apurar as 

responsabilidades;  

9). Os utentes são responsáveis por guardar os seus próprios pertences e por, após o 

fim do uso do espaço, levar os seus itens pessoais e não deixar os mesmos para o 

dia seguinte; o IPIM não fornece serviços de depósito de bens materiais e não 

assume qualquer responsabilidade em caso de perda ou dano dos pertences 

pessoais; 

10). Devido à natureza empresarial do local, os menores de idade não devem 

acompanhar os utentes nem permanecer no escritório partilhado; 

11). O direito de uso do escritório partilhado ganha efeito a partir da data de notificação 

pelo IPIM e não deve ser superior a 1 ano; caso após o fim do período de uso, a 

entidade requerente pretende continuar a usufruir do escritório partilhado, deve 

fazer um novo pedido atempadamente; 

12). Durante a sua permanência no escritório partilhado, os utentes devem evitar todo 

o tipo de comportamentos que possam afectar os outros; em caso da identificação 

de comportamentos desta natureza ou de acessos não autorizados por parte dos 

utentes em espaços de trabalho exclusivamente reservados ao IPIM e aos seus 

funcionários, o IPIM tem o direito de solicitar que eles saiam de imediato; 

13). Em caso da violação das presentes instruções de uso por parte dos utentes, estes 

serão advertidos por um aviso verbal na primeira vez e por um aviso por e-mail na 

segunda vez. Em caso de reincidência, a partir da terceira vez, o infractor será 

notificado por e-mail do término do direito de uso do escritório partilhado no ano 
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corrente; o eventual registo histórico negativo dos utentes registados das entidades 

requerentes, pode comprometer a aprovação dos seus pedidos posteriores; 

14). O utente pode pedir o uso emprestado de um cacifo no primeiro dia do uso do 

escritório partilhado. A quantidade dos cacifos é limitada, sendo atribuídos por 

ordem de chegada. Para informações sobre os Termos de Uso, consulte o Anexo; 

15). O IPIM pode fazer alterações aos presentes termos de uso de vez em quando, sem 

notificação prévia, reservando-se o direito de decisão final; 

16). Os dados pessoais e da entidade requerente recolhidos pelo IPIM destinam-se 

exclusivamente a uso interno e todos os dados são tratados de forma 

regulamentada, de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados 

Pessoais). 

Tomei conhecimento do conteúdo acima e declaro que todas as informações 

preenchidas neste formulário são verdadeiras, prometendo-me a cumprir os 

respectivos termos. 

 

 

___________________________           __________________ 

Assinatura do responsável e  

carimbo da entidade requerente                  Data 
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