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申請 

1. 申請單位資料 

1.1 Nome da entidade 

candidate 
A preencher de acordo com 

o modelo M/1, registo de 

estabelecimento (processo 

da contribuição industrial) 

ou com o Boletim Oficial 

Chinês  

Português  

Inglês  

1.2 A preencher pela 

empresa 

Tipo de negócio □ Empresário individual  □ Sociedade por quotas 

N.º de registo de estabelecimento 

(cadastro de contribuição industrial) 
 

Nome do 

contribuinte 
 

N.º de registo na Conservatória dos 

Registos Comercial e de Bens Móveis 
 

N.º de 

contribuinte 
 

1.3 A preencher por 

Associação Sem 

Fins Lucrativos 

Número atribuído pela direcção dos 

serviços de identificação 
 

Nome da pessoa 

responsável 
 

1.4 Dados de Contacto  

Nome da pessoa 

de contacto 
 

Telemóvel 
 

E-mail  Fax  

Morada  

2. Dados do Expositor 

2.1 Designação do 

Evento 
Chinês  

Português  

Inglês  

2.2 Local da Exposição □ Exposição em Macau □ Exposição fora de Macau □ Exposição online 

2.3 Local da Exposição/Website 

da Exposição Online 
 

2.4 Data de Exposição Ano______Mês___Dia___ a  Ano______Mês___Dia___ 
2.5 País/ 

Região 
 

2.6 Produtos/ serviços 

em exposição 
 

3. 預期達致效益及整體預算 

3.1 Objectivo e 

resultados 

esperados da 

exposição 

□ Explorar oportunidades de negócio □ Impulsionar a promoção e publicidade 

□ Aumento das vendas operacionais □ Incentivar intercâmbios técnicos 

□ Outro：(__________________________________________________________________) 

3.2 Candidatou-se a apoio financeiro ou outros planos de apoio junto de outras organizações? 

□ Sim (Preencha as informações na tabela seguinte) □ Não (Continue para a alínea 3.3) 

Nome da 

entidade/organização 

candidata 

Planos a que se candidatou 
Resultado da candidatura Montante (MOP) 

(se aplicável) Resultado Pendente Aprovada Recusada 

  □ □ □  

  □ □ □  

  □ □ □  

〔Espaço reservado ao IPIM〕 

N.º de Referência: __________________ 

Data de entrada: ____________________ 

： 

Programa de Incentivo Financeiro para 

Participação em Feiras e Exposições 

Formulário de Pedido 
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3.3 Orçamento Total da Participação em Exposição 

Categoria de receita e despesa Fontes de receita e despesa Montante (MOP) 

Receita Estimada da 

Exposição 

  

  

  

  

Receita estimada total  

Despesa Estimada da 

Exposição 

  

  

  

  

  

  

Despesa Estimada Total  

4. Itens e Informação de Candidatura 

4.1 Itens e detalhes da candidatura (apenas é possível candidatar-se a um stand padrão de 9 metros quadrados) [entregue em anexo 

as cotações, desenhos de concepção e amostras relevantes] 

Tipo de Candidatura Item da Candidatura 
Montante 

envolvido (MOP) 

Itens Relativos a 

Expositores 

1 Custo de arrendamento de stand/exposição online  

2 Custo de produção do stand/design do stand virtual online  

3 Custo de publicidade no folheto/no website da exposição  

4 
Custo de envio de produtos ou amostras (aplicável apenas a expositores fora 

de Macau) 

 

5 Custo de transporte para Macau (aplicável apenas a eventos fora de Macau)  

Itens Relativos a 

Publicidade e 

Divulgação 

6 Custo de produção de materiais impressos  

7 Custo de produção para filmagens promocionais  

Montante total  

5. Declaração do candidato, com assinatura e carimbro pelo representante legal 

Declaro que os dados prestados são verdadeiros e correctos, e comprometo-me a cumprir as disposições do Pedido de Incentivo 

Financeiro para a Participação em Feiras e Exposições e todas as suas cláusulas e obrigações após receber o financiamento do 

IPIM; □ tomei conhecimento e concordo / □ não concordo com a recolha por parte do IPIM, junto das autoridades 

administrativas competentes dos dados fiscais, registo comercial e dos estatutos de associações respeitantes a esta candidatura, e 

comprometo-me a entregar todos os documentos necessários para a análise aprovação desta candidatura e a liquidação posterior. 

Nome do signatário: 

Assinatura (representante legal) e carimbo 

(Nota: Assinar de acordo com o formato legal) 

 

 

Data: 

(Nota: Assinar da mesma forma que a assinatura presente no documento de identidade. Se a assinatura não for prestada 

presencialmente pela pessoa a cargo da empresa/organização candidata, deverá incluir-se em anexo uma confirmação de caligrafia 

por um notário público ou uma cópia do documento de identidade da pessoa a cargo da empresa/organização candidata) 
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