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Termos de Uso de Cacifos do Escritório Partilhado do Complexo da Plataforma de 

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

Portuguesa 

 

Registo e Atribuição de Cacifos: 

1. Em caso da necessidade de uso de um cacifo emprestado, os utentes devem 

efectuar o respectivo registo na recepção; 

2. Cada entidade pode registar e pedir o uso emprestado de um cacifo com 

cadeado e uma chave; 

3. Todos os dias, antes de sair do escritório partilhado, os utentes devem retirar 

os itens do cacifo e devolver a chave.  

Uso de Cacifos: 

1. O número disponível de cacifos é limitado, pelo que são atribuídos por ordem 

de registo. O direito de uso não pode ser transferido. Todos os utentes devem 

guardar devidamente a chave do cacifo. Em caso de extravio, os encargos 

relativos à abertura do cacifo e à colocação do novo cadeado são da 

responsabilidade própria;  

2. Os cacifos são propriedade do Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau (IPIM). Não é permitido que os utentes alterem ou 

danifiquem, de qualquer forma, os cacifos, nem podem danificar a sua 

aparência exterior (como colagem de materiais adesivos ou graffiti); 

3. Em relação aos danos causados aos cacifos pelos próprios utentes, estes devem 

suportar a despesa de reparação e outros custos associados, caso existentes; 

4. Os itens colocados nos cacifos devem ser devidamente guardados e 
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organizados pelos utentes, não sendo adequado colocar itens de valor. O IPIM 

não se responsabiliza por quaisquer extravio ou danos relativamente a estes 

itens; 

5. É proibido guardar itens ilegais ou perigosos (como objectos inflamáveis), ou 

outros itens não apropriados, dentro dos cacifos; 

6. Por motivos higiénicos, não é permitido guardar alimentos e bebidas nos 

cacifos; 

7. Qualquer uso ilegal do cacifo pode levar à cessação do direito de uso; 

8. Em caso de situações de emergência, o IPIM tem o direito de abrir qualquer 

cacifo sem notificação prévia; 

9. É proibida a ocupação prolongada ou o uso ilegal, por parte dos utentes, de 

cacifos livres ou de outrem, caso contrário o IPIM terá o direito de abrir 

qualquer cacifo em causa sem notificação prévia e retirar os objectos aí 

guardados, para posterior reclamação pelo proprietário; 

10. Em caso da infracção dos presentes termos de uso por algum utente, o seu 

direito de uso será revogado; 

11. O IPIM pode fazer alterações aos presentes termos de uso de vez em quando, 

sem notificação prévia, reservando-se o direito de decisão final. 
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