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 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 

 “Plano de Apoio Financeiro a Sítios Electrónicos 

 de Pequenas e Médias Empresas” 

Termos e Condições 

 

Organização:  

Divisão de Apoio às Actividades Industriais e Comerciais da Direcção dos Serviços 

de Economia (DSE) 

Local para a Apresentação das Candidaturas:  

Centro de Serviços da RAEM, Rua Nova da Areia Preta, n.° 52, 1.° andar (assuntos 

económicos), área «J» - Macau  

Formas de Apresentação de Candidaturas:  

Apresentação da pré-candidatura on-line na página electrónica da DSE. O candidato 

pode imprimir o boletim de candidatura e, assinado e munido de todos os documentos 

necessários, apresentá-lo pessoalmente no local acima referido. 

Horário de Expediente: 2ª. a 6ª. feira: 9:00- 18:00 (sem interrupção) 

Contactos: 

Tel: (853) 8597 2253, 8597 2272 

Fax: (853) 2871 0410  

Correio Electrónico: pmese.info@economia.gov.mo 

Website: www.economia.gov.mo 

 

1. Objectivo do Plano 

Com o intuito de intensificar a utilização do comércio electrónico por parte das 

pequenas e médias empresas de Macau, a fim de lhes ser mais fácil encontrar clientes 

de diferentes regiões, fazer prospecção de mercado local e estrangeiro, mediante 

modernização e baixo custo, no sentido de promover o desenvolvimento do comércio 

electrónico local, o Plano de Apoio Financeiro a Sítios Electrónicos de Pequenas e 

Médias Empresas concede uma verba de apoio financeiro a empresários comerciais de 

pequenas e médias empresas da RAEM, para incentivo à criação, optimização ou 

manutenção dos sítios electrónicos destinados aos seus negócios. 
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2. Projectos elegíveis e condições de acesso aos apoios financeiros 

2.1 Projectos elegíveis (Esclarecimento Adicional 1) 

2.1.1 Para as PMEs locais cujos sítios electrónicos ainda não tiverem sido 

construídos, será concedido o seguinte apoio:  

 Subsidiar parcialmente as despesas dos serviços resultantes da 

criação, em 2015, de sítios electrónicos de empresas ou o montante 

resultante da manutenção destes, no que respeita aos três primeiros 

anos (Esclarecimento Adicional 2). 

2.1.2 Para as PMEs locais cujos sítios electrónicos já tiverem sido construídos, 

será concedido o seguinte apoio: 

 Subsidiar parcialmente as despesas dos serviços resultantes da 

optimização, em 2015, de sítios electrónicos existentes. 

 

2.2 Condições de acesso ao apoio 

2.2.1 Os sítios electrónicos devem ser destinados aos negócios das PMEs, e os 

seguintes conteúdos deverão constar nos sítios electrónicos das empresas 

beneficiárias: descrição da empresa, apresentação das actividades, 

contactos, etc.; 

2.2.2 Os serviços relacionados com a criação, optimização e manutenção devem 

ser prestados por empresa comercial que exerça actividade, nos termos 

legais, na RAEM.  

 

3. Montante do apoio financeiro 

3.1 Para a criação de sítios electrónicos, poderá ser concedida uma verba de apoio 

financeiro até ao limite de 70% da despesa efectiva, não podendo a verba 

ultrapassar o montante de catorze mil patacas; 

3.2 Para a manutenção de sítios electrónicos, poderá ser concedida uma verba de 

apoio financeiro até ao limite de 70% da despesa efectiva, não podendo a verba 

ultrapassar o montante de seis mil patacas; 

3.3 Para a optimização de sítios electrónicos, poderá ser concedida uma verba de 
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apoio financeiro até ao limite de 70% da despesa efectiva, não podendo a verba 

ultrapassar o montante de cinco mil patacas; 

3.4 O FDIC procederá à concessão da totalidade do apoio financeiro numa única 

prestação, ponderando, em geral, os diversos factores, como, entre outros, a 

aplicação e idoneidade do projecto a candidatar, o montante das despesas 

efectivas e a racionalidade das despesas. 

 

4. Limite do apoio financeiro 

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

contribuinte).  

 

5. Forma de concessão de apoio financeiro 

Para efeitos de verificação dos projectos elegíveis, as candidaturas devem ser 

apresentadas no prazo designado para o efeito. Após a concretização da criação ou 

optimização de sítios electrónicos ou do pagamento das despesas resultantes da 

manutenção dos mesmos, os candidatos que preencham os requisitos devem 

apresentar o pedido de liquidação no prazo fixo. O FDIC concederá o apoio financeiro 

após a apreciação, por parte da DSE, de documentos apresentados relativos à 

liquidação. (Esclarecimento Adicional 3). 

 

6. Requisitos 

Os candidatos (pessoas singulares, ou empresários comerciais, pessoas colectivas) 

devem satisfazer as seguintes condições: 

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

6.1.1 Estar registada para efeitos fiscais, na Direcção dos Serviços de 

Finanças (DSF); 

6.1.2 Ter ao seu serviço até 100 trabalhadores que prestam trabalho em 

Macau (excluindo proprietários ou sócios que participem nas 

actividades e operações da empresa). 

6.2 Ser residentes permanentes da RAEM, tratando-se de pessoas singulares, ou, 
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tratando-se de pessoas colectivas (empresários comerciais), as participações 

superiores a 50% do respectivo capital sejam detidas por um residente 

permanente da RAEM; 

6.3 Não ser devedores dos cofres da RAEM; 

6.4 Ter a sua situação contributiva para o Fundo de Segurança Social (FSS), bem 

como o pagamento de taxas de contratação, regularizadas; 

6.5 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; 

 

7. Prazo para entrega de candidaturas 

7.1 O prazo para entrega de candidaturas é de 15 de Setembro de 2014 a 16 de 

Março de 2015 (com a duração de 6 meses); 

7.2 Não serão consideradas candidaturas que não forem apresentadas no referido 

prazo. 

 

8. Documentos necessários 

8.1  Documentos básicos 

8.1.1 Boletim de candidatura a fornecer pelo FDIC; 

8.1.2 Cópia da declaração respeitante ao início de actividade para efeitos de 

contribuição industrial ou, em caso de extravio, declaração de início de 

actividade emitida pela DSF; 

8.1.3 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; 

8.1.4 Certidão emitida pela DSF, nos últimos três meses, comprovando que a 
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empresa candidata não se encontra em dívida à RAEM; 

8.1.5 Cópia do documento comprovativo de pagamento recente das 

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

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

contratação; 

8.1.6 Cópia de licença ou título de idêntica natureza legalmente exigível face 

à actividade exercida; 

8.1.7 Cópia da cotação do projecto emitida por prestador de serviços; 

8.1.8 Cópia do conhecimento de cobrança de contribuição profissional M/8 

do prestador de serviços, relativo ao último ano. 

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

relatórios ou elementos que considere relevantes.  

 

9.  Prazo para o pedido de liquidação 

9.1  Os candidatos confirmados que reúnem os requisitos podem apresentar o 

pedido de liquidação a partir do dia 17 de Março de 2015. 

9.2  Pedido de liquidação das despesas resultantes da criação e 

manutenção/manutenção dos sítios electrónicos 

  O pedido pode ser apresentado no prazo de 90 dias contados a partir da 

data da conclusão da criação /optimização, ou no prazo de 90 dias contados 

a partir da emissão da notificação da aprovação, prevalecendo aquele que 

termina mais tarde. 

9.3  Será considerada como desistência, se o pedido não for apresentado no prazo 

concedido. 
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10.  Documentos relativos à liquidação 

10.1  Documentos básicos 

10.1.1 Pedido de liquidação a fornecer pelo FDIC; 

10.1.2 Cópia do conhecimento de cobrança de contribuição profissional M/8 

relativo ao último ano; 

10.1.3 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; 

10.1.4 Certidão emitida pela DSF, nos últimos três meses, comprovando que a 

empresa candidata não se encontra em dívida à RAEM; 

10.1.5 Cópia do documento comprovativo de pagamento recente das 

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

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

contratação; 

10.1.6 Cópia do conhecimento de cobrança de contribuição profissional M/8 

do prestador de serviços, relativo ao último ano; 

10.1.7 Documento comprovativo de cobrança de taxas de serviços, emitido 

por prestador de serviços (i.e. recibos); 

10.1.8 Para a criação ou optimização dos sítios electrónicos, 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); 

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

relatórios ou elementos que considere relevantes. 

10.3  O FDIC tem direito à isenção da apresentação dos documentos referidos no 

número 10.1.2 a10.1.6. 
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11.  Cancelamento da concessão da verba de apoio e restituição do 

montante da verba de apoio financeiro 

11.1  Cancelamento da concessão da verba de apoio 

11.1.1 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. 

11.1.2 Para efeitos de cancelamento da concessão da verba de apoio, 

consideram-se concedidas as verbas de apoio dadas a empresário 

comercial. 

11.2  Restituição do montante da verba de apoio financeiro 

O empresário beneficiário obriga-se a cumprir o dever de restituição do 

montante da verba de apoio financeiro no prazo de 90 dias a contar do 

conhecimento do despacho de cancelamento da concessão. Haverá lugar a 

cobrança coerciva pela Repartição das Execuções Fiscais da DSF quando se 

verifique, por parte do empresário comercial beneficiário, o incumprimento da 

restituição da verba de apoio financeiro, no prazo fixo. 
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Esclarecimento Adicional 

 

1. Para empresários que já candidataram no “Plano de Apoio Financeiro a Sítios 

Electrónicos de Pequenas e Médias Empresas” dentro do prazo fixado, podem 

escolher a criação/optimização das aplicações móveis como projecto elegível, 

durante o ano 2016, caso estejam reunidas qualquer uma das seguintes condições: 

(1) Empresário, cujo seu pedido já foi aprovado, mas que ainda não apresentou 

o pedido de liquidação (mantendo o montante máximo do apoio financeiro 

concedido anteriormente);  

(2) Empresário, cujo seu pedido ainda não foi aprovado. 

 

As condições e o conteúdo de outros apoios financeiros permanecem iguais aos 

termos e condições do “Plano de Apoio Financeiro a Sítios Electrónicos de 

Pequenas e Médias Empresas”. 

 

Empresários que pretendem requerer a alteração do projecto de apoio financeiro, 

devem preencher o “Pedido para Alteração do Projecto de Apoio Financeiro”, 

juntando com a cotação de preços para a criação da “aplicação móvel”, bem 

como cotação de preços para a manutenção da “aplicação móvel”, no que respeita 

aos três primeiros anos a contar a partir da sua criação.  

  

2. Se os empresários foram notificados da aprovação do exame a partir do mês de 

Outubro de 2015, podem concluir a criação/optimização dos sítios electrónicos 

das empresas no ano de 2015 ou no ano de 2016. De acordo com o artigo 9.º dos 

termos e condições do “Plano de Apoio Financeiro a Sítios Electrónicos de 

Pequenas e Médias Empresas”, os empresários devem apresentar o pedido de 

liquidação no prazo de 90 dias contados a partir da data da conclusão da 

criação/optimização dos sítios electrónicos das empresas. Será considerada como 

desistência, se o pedido não for apresentado no referido prazo. 

3. Relativamente à liquidação das despesas de manutenção do sítio empresarial 

https://www.economia.gov.mo/public/data/form/download3/attach/e996ec5597e7633ffede83967749c657c371650e/pt/Alteracao_pe_pt.pdf?ts=1473004800000
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referente ao 2.º e ao 3.º ano, será efectuada uniformizadamente no 3.º ano, quando 

terminar o 2.º ano da manutenção. Ficam dispensados a repetição da apresentação 

dos pedidos de liquidação referentes ao 2.º e 3.º ano, os empresários beneficiários: 

cujo apoio financeiro destinado à criação já foi liquidado; e, cujo apoio financeiro 

destinado à manutenção do 1.º ano já foi liquidado. 


