
 

 
1/2 Exemplar para o preenchimento do formulário – Empresário Individual 

 

Declaração de recolha de dados pessoais 

(1) Os dados pessoais recolhidos deste boletim podem ser utilizados para a execução de trabalhos que se enquadrem no âmbito das 

atribuições do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC), nomeadamente, as funções associadas ao Plano de 

Apoio a Jovens Empreendedores e ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas.  

(2) Para o cumprimento do dever legal, os dados referidos podem ser também entregues à autoridade policial, entidades judiciais e outras 

entidades competentes.  

(3) Os dados pessoais transmitidos através da rede podem correr o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados. 

O requerente tem direito de pedir, nos termos da lei, a consulta, rectificação e actualização dos seus dados preservados na DSEDT. 
 

1ª Parte –  Dados do empresário candidato 

1.1 Dados do empresário  

 Nome: CHAN TAI MAN Nº de contribuinte: 01234567  

 Tipo:   Empresário individual 
□ Empresário comercial, pessoa colectiva, i.e.: Sociedade por quotas ou  

outro tipo de pessoa colectiva (Preencha a Parte I do anexo ao boletim) 

1.2 Dados do estabelecimento 

 Designação: ABC PLANEAMENTO DE PUBLICIDADE 
Nº de registo de estabelecimento 

            (Nº do cadastro): 
098765  

 
1.3 Dados do responsável da empresa 

 Nome: CHAN TAI MAN Cargo: PROPRIETÁ RIO DA EMPRESA  

 Nº de telemóvel de Macau
(a)

: 6xxx xxxx E-mail: abc@xxx.com  
 

 (a) O FDIC enviará SMS a empresa requerente para o nº de telemóvel de Macau do responsável da empresa (i.e. notificação de reembolso)  

1.4 Endereço de contacto 

  Idêntico ao Endereço do estabelecimento do nº 2.4 □Outro:   
     

2ª Parte – Dados relativos à exploração da empresa candidata 

2.1 Actividade económica 2.2 Licença administrativa ou título de idêntica natureza 

 DESIGN E PRODUÇ Ã O DE PUBLICIDADE   Não aplicável   □ Tratando/Irá solicitar    □ Já possui 

 
2.3 Nº dos trabalhadores 

 Trabalhadores residentes: 3 pessoas Trabalhadores não residentes: 0 pessoas 

 
2.4 Endereço do estabelecimento 

 Rua XX, nº X, Centro comercial XX, X andar, Macau  

 Sob o regime de: 

 □ Propriedade própria sem prestação □ Propriedade própria com prestação mensal de: MOP   

  Arrendado por renda mensal de: MOP 15.000 □ Outro:   
   
2.5 Situação financeira e operacional 

 Data de início de actividade / Data provável de início de actividade: 2016 ano 01 mês 01 dia  

 Volume médio mensal de negócios a partir do início de actividade: MOP 50.000 Despesa média mensal: MOP 35.000  

 

3ª Parte – Dados pessoais do jovem empreendedor de Macau 

3.1 Dados Pessoais 

 Nome: CHAN TAI MAN Nº do BIRPM: 5123456(7)  

 Data de nascimento: 1980 ano 01 mês 01 dia Telemóvel: 6xxx xxxx  

 Residência: Avenida XX, n.º X, Edf. XX, X andar X, Macau  

 E-mail: abc@xxx.com Tel. de residência: 28xx xxxx  
 

如用作收取信函的通訊地址與企業

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 

Boletim de candidatura ao  

Plano de Apoio a Jovens Empreendedores 
 

Preencha os dados pessoais do jovem empreendedor de Macau. 

Preencha a data de início de actividade/data provável de 

início de actividade, e preencha o volume médio mensal 

de negócios e a despesa média mensal, não é necessário 

de preencher se ainda não iniciar a actividade. 

Preencha os números dos empregados fixos 

detidos do BIRM e empregados não residentes. 

Preencha “0” na correspondente coluna,se não 

ter sido recrutado nenhum empregado. 

Preencha o endereço do imóvel onde actualmente se situa a 

empresa e marque o estado da propriedade adequada 

Preencha a actividade principal exercida pela empresa 

Indique o exercício da actividade está 

sujeito ou não à licença administrativa 

ou título de idêntica natureza. 

Assinale  “Outro” e preencha o endereço de 

correspondência se este for diferente do 

endereço do estabelecimento. 

Preencha os dados de contacto do responsável da empersa . 

Preencha a designação do estabelecimento e 

o Nº de registo de estabelecimento 

constantes da declaração modelo M/1 da 

Contribuição Industrial da DSF. 

Preencha o nome de contribuinte/designação  da 

sociedade e o Nº de contribuinte constantes da 

declaração modelo M/1 da Contribuição 

Industrial da DSF. 

Escolha “empresário individual” tratando-se de 

empresa de capital inteiramente detido por um 

só indivíduo. Escolha Empresário comercial, 

pessoa colectiva, no caso de sociedade por 

quotas, sociedade unipessoal limitada e 

sociedade de gestão de participação, etc, 

devendo preencher Parte I do anexo ao boletim. 
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3.2 Habilitações académicas e experiências professionais 

 
□ Ter concluído curso de formação relacionado com o empreendedorismo, organizado e realizado pelas instituições de ensino superior da        

RAEM ou pelo Centro de Productividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

 □ Está a frequentar/pretende frequentar o curso mencionado em cima 

 
 O jovem empreendedor é dispensada a frequência dos cursos de formação por possuir grau académico de ensino superior ou diploma   

de cursos de duração não inferior a um ano, na área da gestão de empresas ou na área análoga 

 Currículo:  Junta currículo (Preencha a Parte II do anexo ao boletim) □ Não junta currículo 

4ª Parte – Informação de apoio 

4.1 Finalidade da verba de apoio 

  
Aquisição do equipamento necessário à  

exploração da empresa 
□ 

Aquisição do direito ao uso exclusivo de 

tecnologia 
□ Fundo de maneio da empresa 

 
□ Realização de obras de beneficiação dos 

espaços onde funciona a empresa 
□ 

Aquisição de direitos de propriedade 

intelectual   

  Celebração de contratos de concessão  

comercial ou de contratos de franquia 
□ Actividades de promoção e divulgação  

 
 
4.2 Montante da verba de apoio solicitado e prazo para o reembolso 

 Montante da verba de apoio solicitado: MOP 300.000 
Prazo para o reembolso  

(até ao máximo de 8 anos): 
8 Anos 

 
4.3 Dados dos fiadores

(b)  

 (1) Nome: CHAN SIO MAN Nº do BIRPM: 5234567(8)  

  Residência: Avenida XX, n.º X, Edf. XX, X andar X, Macau  

  Telemóvel: 6xxx xxxx Relação com a empresa:  IRMÃ O DO PROPRIETÁ RIO DA EMPRESA  

  Empresa onde trabalha:   ABC PLANEAMENTO DE PUBLICIDADE Cargo: CHEFE DE SERVIÇ O AO CLIENTE  

  Ass. do fiador (c):  Chan Sio Man   (Ver também as notas (b) e (c) )  

 (2) Nome:  Nº do BIRPM:   

  Residência:   

  Telemóvel:  Relação com a empresa:    

  Empresa onde trabalha:    Cargo:   

  Ass. do fiador (c):     
 

 

(b) Caso o montante da verba de apoio seja superior a MOP100.000 patacas, deve constituir um fiador idóneo que seja residente permanente da 
RAEM. Caso o candidato seja pessoa colectiva, “o jovem empreendedor de Macau” deve constituir-se como fiador. Caso o pedido seja deferido, 
o(s) fiador(es) deve(m) dirigir-se pessoalmente à DSEDT para assinar o respectivo documento de garantia, e responder, solidariamente com o 
devedor, pelo reembolso. No caso de o montante em dívida ser cobrado coercivamente pela Repartição das Execuções Fiscais da Direcção dos 
Serviços de Finanças, deve(m) ainda pagar juros, receitas do cofre e outros encargos legais. 

(c) Conforme assinatura constante do documento de identificação.  

4.4 Pagamento do reembolso por transferência automática nos seguintes bancos 

 □ Banco Nacional Ultramarino  Banco da China 

4.5 Pedido de apoios financeiros junto dos outros serviços públicos 

 □ Não  Sim (Preencha a Parte III do anexo ao boletim) 

5ª Parte – Assinatura do empresário comercial ou do representante legal 

Declaro que: 1. Todas as informações preenchidas e prestadas neste requerimento são verdadeiras; 

2. Tomei conhecimento e compreendo claramente todas as disposições do Regulamento Administrativo n.º 12/2013, 
(Plano de Apoio a Jovens Empreendedores), em vigor; 

3. Para efeitos do Regulamento Administrativo nº 12/2013 (Plano de Apoio a Jovens Empreendedores), 
Concordo  / Não concordo □ que o FDIC me ajude a obter as necessárias informações junto da Direcção dos 
Serviços de Assuntos e Justiça e da Direcção dos Serviços de Finanças; 

4. Concordo  / Não concordo □ com a recepção de informações relativas ao empreendedorismo e negócios fornecidas 
pela DSEDT, pelo FDIC e por outras associações que organizam actividades. 

Assinatura do empresário individual / □ representantes legais do empresário comercial, pessoa colectiva（Assinatura conforme o 

documento de identificação.  Assinatura de acordo com a forma de obrigar no registo comercial, caso seja empresário comercial, pessoa colectiva.）: 

Assinatura: 
 

Chan Tai Man 

                                                                            

 Data: 2017 ano 08 mês 15 dia 
 

 

Assinale  a sua vontade  

Preencha a Parte III do anexo ao boletim se 

tiver outro pedido de apoio financeiro. 

Aprovada a candidatura, o reembolso será feito através da 

transferência bancária automática na conta da moeda de MOP da 

empresa aberta no BNU ou BOC. 

 

Indique as relações dos fiadores com a empresa 

candidata, ou com os proprietários/sócios da mesma. 

Exemplo 1) preencha "sócio da empresa" sendo 

sócio da mesma; 2) preencha "cônjuge do 

proprietário da empresa" sendo cônjuge do mesmo.  

Na entrega da candidatura, junta-se a fotocópia do documento de identificação dos fiadores 

Preencha o prazo previsto para o reembolso.  Preencha o montante da verba de apoio, cujo limite máximo é de MOP300.000,00. 

Seleccione a finalidade da verba de apoio, podendo marcar mais de uma escolha. (Nota: Deve entregar os documentos relevantes que 
possam mostrar a aplicação da verba de apoio, tais como cópia das cotações dos projectos, se a verba de apoio for aplicada para 
aquisição de equipamentos necessários à exploração da empresa ou para as actividades de promoção e divulgação; cópia das cotações, 
fotografia do estabelecimento antes da realização da obra de beneficiação, contacto de arrendamento e cópia do certidão de registo 
predial do mesmo, se a verba de apoio for aplicada para realização de obras de beneficiação dos espaços onde funciona a empresa; e 
informações relativas ao contrato, se a verba de apoio for aplicada para celebração do contrato de concessão comercial ou franquia. 

Se tiver habilitação académica, qualificação professional ou experiência 

professional relacionadas com a actividade exercida pela empresa candidata , 

pode escolher “oferece currículo” e preencher a Parte II do anexo ao boletim. 

Escolha a habilitação académica correspondente. (Caso já tenha concluído o curso de formação, deve 

entregar os documentos comprovativos. Os jovens empreendedores que estão a frequentar ou pretendem 

frequentar o curso de formação também podem apresentar a candidatura, no entanto, deve ter cuidado que 

o empresário beneficiado apenas pode receber a verba de apoio se tiver apresentado, no prazo de 180 dias 

contados a partir da aprovação da candidatura, a cópia do certificado da conclusão do curso de formação. ) 


