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Rubrica do candidato ou carimbo da empresa ______ 

 

 

1. Beneficiário e informação sobre a sua participação 

1.1 Designação do Beneficiário  

1.2 Designação do Evento em causa  

1.3 Categoria da empresa □ Empresário individual  □ Sociedade por quota  □ Associação 

1.4 Data de Exposição Ano________ Mês______ Dia______  a  Ano________ Mês_____ Dia_____ 

1.5 Local de Exposição em causa  

1.6 Nome da Pessoa de Contacto  1.7 Telemóvel  

1.8 Produtos/Serviços Expostos  

2. Itens Aprovados para Financiamento 

Tipologia Item Projecto Montante Realmente Pago 

(especifique a moeda) 

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  

3. Resultados do Evento e Total de Despesas e Rendimentos 

3.1 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 3.2) 

Nome da entidade/ 

organização candidata 

Planos a que se 

candidatou 

Resultado da candidatura Montante (MOP) 

(se aplicável) Resultado Pendente Aprovada Recusada 

  □ □ □  

  □ □ □  

  □ □ □  

3.2 Sessões de Bolsas de Contacto  3.3 Número de Transacções Concluídas  

Caso tenha participado em exposições, devem ser entregues registos detalhados de negociações comerciais ou vendas no local, assim como 

cópias dos recibos de venda e de outros documentos. 

3.4 Total de Receita e Despesa na Participação em Exposição 

Categoria de receita Fontes de receita Montante (MOP) 

Receita Real da Exposição 

Receita real das vendas durante o período de exposição  

  

  

  

Receita total  

 

〔Espaço reservado ao IPIM〕 

N.º de Referência: __________________ 

Data de entrada: ____________________ 

： 

Programa de Incentivo Financeiro para 

Participação em Feiras e Exposições 

Relatório pós-evento 
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Categoria de despesa Fontes de despesa Montante (MOP) 

Despesa Real da Exposição 

Despesa total 

4. Registos e Comentários da Exposição

4.1 Em quantas exposições locais/internacionais participou no ano passado? 

□ a) 0 □ b) 1 - 2 □ c) 3 - 6 □ d) 7 ou mais

4.2 Objectivo da Participação (Por favor classifique os seguintes parâmetros de 1 a 4 de acordo com a sua importância, sendo 1 o mais 

importante e 4 o menos importante) 

□ a) Explorar oportunidades

de negócio

□ b) Impulsionar a promoção e

publicidade

□ c) Aumento das vendas

operacionais

□ d) Incentivar intercâmbios

técnicos

4.3 Encontrou alguma dificuldade durante a exposição? (Pode seleccionar várias opções) 

□ a) Encontrar a exposição correcta para 

participar

□ c) Encontrar o empreiteiro correcto para o stand □ e) Design dos materiais

promocionais

□ b) Contactar a organização □ d) Disposição do stand □ f) Criar um plano

publicitário

□ g) Outros: (____________________________________________)

4.4 Como soube do serviço? (Pode seleccionar várias opções) 

□ a) Através dos nossos funcion

ários

□ d) Através do nosso site □ g) Através do nosso

panfleto/publicação

□ j) Televisão

□ b) Através da organização □ e) Recomendação de um amigo □ h) Conta pública do Wechat

do IPIM

□ k) Rádio

□ c) Outros departamentos

governamentais

□ f) Câmara do Comércio □ i) Jornal

□ l) Outros: (____________________________________________)

4.6 Avaliação Geral do Processo de Candidatura (escolha a opção mais adequada) 

Facilidade e 

conveniência 

Normal Difícil Muito Difícil 

a) Preenchimento de formulários □ □ □ □ 

b) Submissão de dados □ □ □ □ 

c) Pedidos de informação □ □ □ □ 

d) Recepção da aprovação □ □ □ □ 

e) Enumere os seus comentários/sugestões relativamente à candidatura a apoio financeiro (opcional):

5. Declaração do beneficiário, com assinatura e carimbo do representante legal

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

para Participação 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 e 

aprovação desta candidatura e a liquidação posterior. 

Nome do signatário: Assinatura (representante legal) e carimbo 

(Nota: Assinar de acordo com o formato legal) 

Data: 
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