
Plano de Apoio Financeiro a Sítios Electrónicos de Pequenas e 

Médias Empresas 

 

Perguntas Frequentes 

 

1. P: Qual é o prazo para a apresentação das candidaturas ao Plano?  

R: Os interessados devem apresentar em primeiro lugar a sua candidatura ao 

Plano, e posteriormente o pedido de liquidação caso a candidatura seja 

aprovada. 

1) Prazo de apresentação das candidaturas:  

15 de Setembro de 2014 até 16 de Março de 2015 (6 meses). Todas as 

candidaturas apresentadas fora do prazo são consideradas inválidas.  

2) Prazo de apresentação dos pedidos de liquidação:  

A liquidação pode ser pedida a partir de 17 de Março de 2015. 

 

2. P: Quais são os requisitos para os candidatos ao Plano?  

R: O empresário candidato (empresa comercial, pessoal singular ou pessoa 

colectiva) deve preencher os seguintes requisitos: 

1) A empresa comercial do candidato já se encontra registada na DSF para 

efeitos fiscais;  

2) Tem ao seu serviço até 100 trabalhadores (não incluindo proprietários ou 

sócios que efectivamente gerem a empresa); 

3) Tratando-se de empresário de pessoa singular, este deve ser residente 

permanente da RAEM; tratando-se de pessoa colectiva, as participações 

superiores a 50% do respectivo capital devem ser detidas por residente 

permanente da RAEM;  

4) Não é devedor do cofre da RAEM;  

5) A situação contributiva para o FSS e a situação do pagamento de taxas de 

contratação estão regularizadas;  

6) Dispõe de licença ou título de idêntica natureza legalmente exigível face 

à actividade exercida (e.g. licença industrial emitida pela DSE, licença de 

estabelecimento de comidas e bebidas emitida pelo IACM); 

7) O presador do serviço deve ser empresa comercial que exerce legalmente 

actividades em Macau.  

 

3. P: Qual é a definição de sítios electrónicos de empresa?  

R: Para efeitos deste Plano, os sítios electrónicos de empresa devem preencher os 

seguintes requisitos: 



1) O endereço do sítio electrónico é exclusivamente possuído pela empresa 

candidata; 

2) O sítio electrónico é composto pelas páginas electrónicas relacionadas 

com a empresa que pode divulgar informações através do mesmo ou 

aproveitá-lo para prestar respectivos serviços na rede; 

3) A empresa pode actualizar continuadamente os conteúdos do sítio 

electrónico; 

4) O público pode visitar e navegar livremente o sítio electrónico através de 

browser da Internet;  

5) O endereço do sítio é usado para efeitos das actividades da empresa, cujo 

conteúdo deve incluir a apresentação da empresa, das suas actividades e 

as informações de contacto, entre outros. 

 

4. P: Quais são os apoios do Plano? 

R: 1)  Aos empresários locais que ainda não criaram o sítio electrónico da 

empresa podem ser concedidos os seguintes apoios financeiros:   

 Parte das despesas com a construção do sítio electrónico da empresa 

em 2015 e parte das despesas de manutenção dos primeiros três anos; 

2)  Aos empresários locais que já criaram o sítio electrónico da empresa pode 

ser concedido o seguinte apoio financeiro: 

 Parte das despesas com a optimização em 2015 do sítio electrónico da 

empresa existente. 

  

5. P: Qual é o valor máximo do apoio financeiro?  

R: 1)  Para a construção/manutenção do sítio electrónico, o valor do apoio 

financeiro é: 

 Até ao limite de 70% das despesas efectivamente pagas; 

 A verba de apoio financeiro não pode ultrapassar 14.000 patacas no 

caso de construção do sítio electrónico e 6.000 patacas no caso de 

manutenção. 

2) Para a optimização do sítio electrónico, o valor do apoio financeiro é: 

 Até ao limite de 70% das despesas efectivamente pagas; 

 A verba de apoio financeiro não pode ultrapassar 5.000 patacas.  

 

6. P: O requerente pode pedir o apoio financeiro do Plano por várias vezes?  

R: A cada empresário comercial (ou seja cada contribuinte) apenas pode ser 

concedido o apoio financeiro por uma só vez.  

 



7. P: Como se formula o pedido ao Plano? Quais são os elementos necessários 

para o efeito? 

R: O candidato deve efectuar a pré-candidadura online na página electrónica da 

DSE, imprimindo e assinando o boletim de candidatura, munido de todos os 

seguintes documentos, apresentá-lo pessoalmente no Centro de Serviços da 

RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, 1º andar (assuntos 

económicos), área “J”: 

1) Boletim de candidatura a fornecer pelo FDIC: 

2) Cópia da declaração de início de actividade (contribuição industrial) ou, 

em caso de extravio, declaração de início de actividade emitida pela DSF; 

3) Em caso de empresário comercial, pessoa singular, cópia do Bilhete de 

Residente Permanente de Macau, e em caso de empresário comercial, 

pessoa colectiva, cópia da certidão do registo comercial emitida há menos 

de três meses e cópia do documento de identificação dos sócios; 

4) Certificado de não ser devedor do cofre da RAEM, emitido pela DSF há 

menos de 3 meses; 

5) Cópia dos documentos comprovativos de pagamento das contribuições e 

taxas de contratação regularizado para o FSS, salvo os que não estejam 

obrigados a pagar as contribuições e as taxas de contratação; 

6) Cópia de licença ou título de idêntica natureza legalmente exigível face à 

actividade exercida; 

7) Cópia da cotação do projecto emitida pelo prestador dos serviços; 

8) Cópia do conhecimento de cobrança da contribuição industrial (M/8) do 

prestador dos serviços (último ano). 

 

8. P: É  preciso apresentar mais outros documentos? 

R: O FDIC pode exigir aos candidatos, consoante o caso, outros documentos, 

relatórios ou elementos que considere relevantes. 

 

9. P: O Plano pode apoiar vários sítios electrónicos do mesmo empresário? 

R: O empresário só pode pedir a optimização de sítio se já o tiver criado na altura 

da apresentação da candidatura. Caso contrário, pode pedir a construção de 

sítio mas este deve ser o primeiro sítio electrónico empresarial do empresário 

candidato. 

 

10. P: O servidor do sítio e o prestador dos serviços estão obrigados a ser 

estabelecidos em Macau? 

R: De acordo com os Termos e Condições do Plano, o prestador dos serviços deve 

http://www.economia.gov.mo/pt_PT/web/public/pg_ead_lsye_dra?_refresh=true


ser uma empresa comercial que foi legalmente registada em Macau e aí exerce 

actividades. Não há, no entanto, nenhuma disposição respeitante ao servidor 

do sítio.  

 

11. P: Uma empresa já criou o seu sítio electrónico mas queria desenvolver uma 

aplicação para telemóvel. Será isto abrangido no âmbito de apoio do 

Plano? 

R: A empresa só pode pedir a optimização de sítio se já o tiver criado na altura da 

apresentação da candidatura. O desenvolvimento da aplicação pode ser 

considerado como enquadrado no âmbito de optimização de sítio se esta é 

destinada a providenciar ao público um meio mais conveniente para navegar 

no sítio da empresa. Caso contrário, isto será considerado como 

desenvolvimento de outro tipo de aplicação, não sendo aplicável ao Plano. 

 

12. P: Caso o sítio electrónico da empresa tenha função de pagamento online, 

então as despesas anuais de manutenção do sítio incluem também as taxas 

de serviço pagas às entidades de pagamento da terceira parte? 

R: As despesas de tratamento resultantes das transacções online não se abrangem 

nas despesas de manutenção de sítio, pelo que caso este não é aplicável ao 

Plano.  

 

13. P: Como se faz a liquidação? Quais são os elementos que o candidato deve 

preparar ou apresentar? 

R: O candidato deve efectuar a pré-pedido de liquidação online na página 

electrónica da DSE, imprimindo e assinando o boletim de pedido de liquidação, 

munido de todos os seguintes documentos, apresentá-lo pessoalmente no 

Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, 1º 

andar (assuntos económicos), área “J”: 

1) Boletim pedido de liquidação a fornecer pelo FDIC: 

2) Cópia do conhecimento de cobrança da contribuição industrial (M/8) 

(último ano); 

3) Em caso de empresário comercial, pessoa singular, cópia do Bilhete de 

Residente Permanente de Macau, e em caso de empresário comercial, 

pessoa colectiva, cópia da certidão do registo comercial emitida há menos 

de três meses e cópia do documento de identificação dos sócios; 

4) Certificado de não ser devedor do cofre da RAEM, emitido pela DSF há 

menos de 3 meses; 

5) Cópia dos documentos comprovativos mais recentes de pagamento das 

http://www.economia.gov.mo/pt_PT/web/public/pg_ead_lsye_dra?_refresh=true


contribuições e taxas de contratação regularizado para o FSS, salvo os 

que não estejam obrigados a pagar as contribuições e as taxas de 

contratação; 

6) Cópia do conhecimento de cobrança da contribuição industrial (M/8) do 

prestador dos serviços (último ano) 

7) Documentos comprovativos de pagamento de taxas de serviço ao 

prestador dos serviços (e.g. recibo); 

8) Tratando-se de construção ou optimização do sítio electrónico da empresa, 

apresenta a declaração da conclusão do projecto emitido pelo respectivo 

prestador dos serviços (o modelo da declaração pode ser descarregado da 

página electrónica da DSE). 

 

14. P: Como se define o número total dos trabalhadores da empresa? 

R: O número total dos trabalhadores da empresa inclui trabalhadores locais a 

tempo inteiro/em regime de part time e trabalhadores não residentes, não 

abrangendo os proprietários ou sócios que efectivamente gerem a empresa. 

 

15. P: Será necessário pagar quaisquer taxas para a candidatura ao Plano? Será 

necessário reembolsar o montante de apoio financeiro concedido? 

R: Não é necessário pagar quaisquer taxas para a candidatura ao Plano. Uma vez 

aprovada a candidatura, a verba concedida trata-se de apoio financeiro a fundo 

perdido. 

 

16. P: Em que casos haverá lugar o cancelamento da concessão da verba de 

apoio? 

R: O FDIC vai cancelar a concessão da verba de apoio caso o empresário 

comercial beneficiário tenha obtido a verba de apoio através da prestação de 

falsas declarações, informações ou uso de outro expediente ilícito ou deixa de 

observar uma das obrigações previstas. Além disso, a empresa ainda incorre 

em eventual responsabilidade civil e penal nos termos legais. 

 

17. P: Caso tenha sido cancelada a concessão da verba de apoio mas não 

verificado o reembolso da verba emprestada, proceder-se-á à cobrança 

coerciva contra a empresa? 

R: Sim. Caso a empresa comercial não reembolse a verba de apoio, há lugar a 

cobrança coerciva pela Repartição das Execuções Fiscais da DSF. 

 


