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Antes de preencher o boletim, leia atentamente os “Termos e Condições”. Marque “” nos □ escolhidos.  
 

Parte I – Dados do Empresário Candidato 

1.1 Nome do Empresário Comercial N.º de contribuinte: XXXXXXXX 

Chinês: ABC 有限公司  

Portguês: ABC Companhia Limitada 

Inglês: ABC Company Limited 

   

1.2 Nome da Firma N.º de registo de estabelecimento (N.º de Cadastro):  

XXXXXX 

Início da actividade: 01/01/2014 

Chinês: ABC 咖啡館 

Português: ABC Café 

Inglês: ABC Cafe 

  

1.3 N.º de Registo na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis (Se aplicável) 

 SO   □CO    XXXX       

1.4 Endereço do Estabelecimento 

Rua xx, n.º xx, r/c xx, Macau 

   

1.5 Sector de Actividades 

Sector de Restauração 

  

1.6 Tipo de Empresário 

□ Empresário Individual 

Residente Permanente de Macau?           □ Sim   N.º do BIRM ___________________     □ Não  

 Companhia Limitada                                    (Preencha as seguintes informações dos sócios)  

□ Outros tipos __________________________________________ (Preencha as seguintes informações dos sócios) 

 

Nome dos Sócios 
N.º do Documento de 

Identificação 
Percentagem de 

Quotas 
Residente Permanente 

de Macau? 

Chan Tai Man 5xxxxxx(x) 60% Sim     □Não 

Cheung Sio Man Axxxxxx 40% □Sim     Não 

  % □Sim     □Não 

  % □Sim     □Não 

1.7  N.º total de trabalhadores:  __53____(excluindo proprietários ou sócios que participem nas actividades e operações da 

empresa) 

 Residentes locais:     36   Residentes não locais:          17              

1.8  Licença Administrativa ou Documento Comprovativo de Idêntica Natureza 

O exercício da actividade está sujeito à licença administrativa ou título de idêntica natureza?  

□ Não        Sim , Entidade emissora:   IACM        N.º da Licença:   X X X / 2 0 1 3   

Preencha conforme o n.º de contribuinte e o nome 

do contribuinte/designação da companhia inscritos 

no modelo M/1 de contribuição industrial da DSF. 

 

Preencha conforme o n.º do registo do estabelecimento, data do 

início da actividade e a designação da firma do estabelecimento 

inscritos no modelo M/1 de contribuição industrial da DSF. 

 

 

Preencha o local onde actualmente fica situado o estabelecimento. 
 

Escolha “empresário individual”, caso se trata de empresa de capital inteiramente detido por 

um só indivíduo; a “sociedade de responsabilidade limitada” inclui, nomeadamente 

“sociedade unipessoal limitada”; “outros” abrange “sociedade em comandita” e “sociedade 

de responsabilidade ilimitada”, etc. 

 

Para sócios, pessoa colectiva (companhia limitada), é favor de preencher o 

n.º do registo comercial. 

 

Preencha o n.º de trabalhadores locais (de 

tempo inteiro/parcial) e dos trabalhadores não 

residentes. Se não contratou nenhum 

trabalhador, preencha “0” na coluna 

correspondente. 

 

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 

Plano de Apoio Financeiro a Sítios Electrónicos de Pequenas e Médias Empresas 

Pedido de Liquidação de Despesas com  

Criação/Manutenção de Sítio Electrónico/Aplicação Móvel 
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Parte II – Dados de Contacto 

2.1  Informações da Pessoa de Contacto 

Nome da pessoa de contacto:   Chan Tai Man    (Cargo:  Gerente Geral      ) 

2.2  Formas de Contacto 

Endereço de contacto: 

 Mesmo endereço do estabelecimento 

□ Outros (Preencha o endereço de contacto): __________________________________________________________ 

Tel:   28xxxxxx   Fax:  28xxxxxx                                            

Email: abc@gmail.com   

 

Parte III – Informações sobre Pedido de Liquidação 

3.1 Número do Pedido Aprovado/ em Apreciação:    41xxxxx 

3.2 Limite do Apoio Financeiro Concedido/em Apreciação:   Criação do sítio electrónico/aplicação móvel:  

MOP 14.000,00                  

 Manutenção de sítio electrónico/aplicação móvel: 

MOP 6.000,00               

3.3 Link de sítio electrónico/aplicação móvel: XXXXXX 

3.4  Conteúdo de sítio electrónico/aplicação móvel: 

     Descrição da Empresa     Apresentação das Actividades   Contactos 

 Outros (Especifique: Menu das receitas, reserva de mesas, reserva de comidas, sistema de membros  ) 
 

3.5  Descreva os Efeitos Alcançados pela Criação de Sítio Electrónico/Aplicações Móvel 

O sítio electrónico pode promover eficazmente os produtos da nossa empresa, e elevar o prestígio da empresa. Desde a 

criação do sítio electrónico, a nossa empresa registou uma subida a cerca de 10%, por média mensal, no volume de 

negócios. 
 

3.6  Data da Conclusão da Criação de Sítio Electrónico/Aplicação Móvel: 01/05/2015 

3.7 Período da Manutenção: De  01/05/2015 a 30/04/2018 

3.8 Recibos para Liquidação 

 Criação de sítio electrónico/aplicação móvel 

Designação dos Prestadores de Serviços Data de Pagamento Montante dos Recibos (MOP) 

XYZ Companhia Limitada de Tecnologia Informática 01/06/2015 $20.000,00 

 
Montante Total $20.000,00 

 Manutenção de sítio electrónico/aplicação móvel 

Designação dos Prestadores de Serviços Data de Pagamento Montante dos Recibos (MOP) 

XYZ Companhia Limitada de Tecnologia Informática 01/06/2015 $10.000,00 

Montante Total $10.000,00 

3.9 Dados dos Prestadores de Serviços  

Designação do Projecto Designação dos Prestadores de Serviços Endereço Telefone 

Criação do sítio electrónico XYZ Companhia Limitada de Tecnologia Informática Rua xx, n.º xx, r/c xx, Macau 28xxxxxx 

Manutenção do sítio electrónico XYZ Companhia Limitada de Tecnologia Informática Rua xx, n.º xx, r/c xx, Macau 28xxxxxx 

Preencha as informações da pessoa de contacto, a quem possa providenciar 

informações sobre a situação económica e operacional da empresa. 

Preencha o montante máximo do apoio financeiro 

concedido. 

 

Especifique brevemente as vantagens que o(a) novo(a) sítio electrónico/aplicação móvel tem para a empresa após a 

sua criação. 

. 

Especifique a data da conclusão do sítio electrónico/ 

aplicação móvel, que deve ser concluída em 2015/2016, e 

que o pedido de liquidação deve ser apresentado dentro de 

90 dias a contar da sua conclusão. 

Especifique o prazo da manutenção do(a) sítio electrónico/aplicação 

móvel, que deve ser realizada nos três primeiros anos a contar a partir da 

conclusão da criação do(a) sítio electrónico/aplicação móvel, e que o 

pedido de liquidação deve ser apresentado dentro de 90 dias a contar a 

partir da data do pagamento das respectivas despesas. 

 

Preencha a data de pagamento e o montante a pagar, conforme 

inscritos nos recibos emitidos pelos prestadores de serviços. 

Preencha o n.º do processo do pedido aprovad/ 

em apreciação. 

 

Preencha o link do novo sítio electrónico/o nome da nova 

aplicação móvel em causa móvel. 



3-4 
Formato A-4 Imp. 06/2016 

                                                                               

 

Parte IV – Documentos para Liquidação 

(1) Boletim de candidatura a fornecer pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC); 

(2) Cópia do conhecimento de cobrança de contribuição profissional M/8, relativo ao último ano; 

(3) Em caso de empresário comercial, pessoa singular, cópia do documento de bilhete de identidade de residente permanente da 

RAEM e em caso de empresário comercial, pessoa colectiva, cópia da certidão do registo comercial emitida nos últimos três 

meses e cópia do documento de identificação dos sócios; 

(4) Certidão emitida pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), nos últimos três meses, comprovando que a empresa 

candidata não se encontra em dívida à RAEM;  

(5) Cópia do documento comprovativo de pagamento recente das contribuições e de taxas de contratação para o Fundo de 

Segurança Social (FSS), regularizado, salvo os que não estejam obrigados a pagar as contribuições e taxas de contratação; 

(6) Cópia do conhecimento de cobrança de contribuição profissional M/8 do prestador de serviços, relativo ao último ano; 

(7) Documento comprovativo de cobrança de taxas de serviços, emitido por prestador de serviços (i.e. recibos); 

(8) Declaração de conclusão do respectivo projecto de serviços, emitida por prestador de serviços (o modelo de declaração pode 

ser descarregado na página web da DSE), se tratar da criação do sítio electrónico;  

(9) O FDIC pode exigir aos candidatos, consoante o caso, outros documentos, relatórios ou elementos que considere relevantes. 

(10) O FDIC tem direito à isenção da apresentação dos documentos referidos nos números (2) a (6). 

 

Parte V – Declaracão de recolha de dados pessoais 

(1) Os dados pessoais recolhidos no presente formulário, podem ser utilizados para execução dos trabalhos no domínio das 

atribuições do FDIC.  

(2) Em cumprimento de obrigação legal, os dados pessoais podem ser comunicados às autoridades policial e judicial, assim 

como outras entidades competentes. 

(3) Os dados pessoais do declarante a circular na rede, pode correr o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não 

autorizados. 

(4) O declarante tem direito a aceder, rectificar ou actualizar os seus dados pessoais conservados na DSE.  

 

Parte VI – Observações 

6.1 Requisitos para Candidatura 

Os candidatos (pessoas singulares, ou empresários comerciais, pessoas colectivas) devem satisfazer as seguintes 

condições: 
 A empresa comercial candidata deve reunir os dois requisitos seguintes: 

 Estar registada para efeitos fiscais, na DSF; 
 Ter ao seu serviço até 100 trabalhadores que prestam trabalho em Macau (excluindo proprietários ou sócios que 

participem nas actividades e operações da empresa). 
 Ser residentes permanentes da RAEM, tratando-se de pessoas singulares, ou, tratando-se de pessoas colectivas 

(empresários comerciais), as participações superiores a 50% do respectivo capital sejam detidas por um residente 

permanente da RAEM; 

 Não ser devedores dos cofres da RAEM; 

 Ter a sua situação contributiva para o FSS bem como o pagamento de taxas de contratação, regularizadas; 

 Para as empresas que necessitam de licença administrativa (i.e.: licença industrial emitida pela DSE, licença para 

estabelecimentos de comidas e bebidas emitida pelo Instituto para os Assuntos Cívicos Municipais) destinada à 

actividade exercida, dispor de licença ou título de idêntica natureza legalmente exigível face à actividade exercida. 
 

6.2   Limite do Apoio Financeiro 

 O apoio financeiro é concedido uma única vez por cada empresário comercial (cada contribuinte).  

6.3   Cancelam nto da Concessão 

 O FDIC cancelará a concessão da verba de apoio quando o empresário comercial tiver prestado falsas declarações ou 

informações ou usado de qualquer outro meio ilícito para obtenção desse apoio financeiro. Além disso, a empresa 

incorre em eventual responsabilidade civil e penal nos termos legais. 

 Para efeitos de cancelamento da concessão da verba de apoio, consideram-se concedidas as verbas de apoio dadas a 

empresário comercial. 

6.4  Caso as formas de contacto ou outras informações se diferenciam às do pedido, deve comunicar ao FDIC, por iniciativa 

própria. 
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Parte VII – Declaração e Assinatura 

Declaração:  

1. O candidato obteve quaisquer outras formas de apoio financeiro, subsídio, oferta (em numerário ou não em numerário) ou 

descontos, para criação/manutenção de sítio electrónico/aplicação móvel? 

□ Não 

 Sim, com os seguintes conteúdos: 

 

Designação da Entidade (Instituições/Empresas) Descrição do Projecto Montante 

XYZ Companhia Limitada de Tecnologia Informática Vales para aquisição de produtos  MOP5.000,00 

   

2. Todas as informações preenchidas e prestadas neste boletim de candidatura são verdadeiras, e o requerente tomou 

conhecimento e concorda com os termos descritos neste boletim de candidatura. 

 

Representantes legais do empresário comercial, pessoa colectiva 

 

1. Nome:            Chan Tai Man                        Assinatura:     Chan Tai Man         

     Cargo: Membro do órgão de Adm./   Gerente-geral           Data:         15/09/2014            

2. Nome:              Cheung Sio Man                    Assinatura:      Cheung Sio Man       

Cargo: Membro do órgão de Adm./    Gerente               Data:        15/09/2014             

3. Nome:                                                Assinatura:                          

Cargo: Membro do órgão de Adm./                         Data:                               

 

Empresário comercial, pessoal singular 

 

Nome:                                        Assinatura:                        Data:                    

 

Local de atendimento: 

Rua Nova da Areia Preta n.º 52, 1.º andar, Centro de Serviços da RAEM (assuntos económicos), área “J”  

Telefones: 

(8597 2253, 8597 2272) 

Preencha, conforme o caso, a seguinte tabela se o empresário tiver 

obtido quaisquer outras formas de apoio financeiro, subsídio, oferta ou 

descontos para o(a) respectivo(a) sítio electrónico/a aplicação móvel. 
 

Preencha a designação do cargo do membro 

do órgão da administração, caso se encontra 

inscrita na declaração do registo comercial. 

 


