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Direcção dos Serviços de Economia 

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 

 Programa de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da 

China e dos Países de Língua Portuguesa  

Termos e condições  

Entidade Responsável:  Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Direcção dos 

Serviços de Economia  

Local de Apresentação: 

das Candidaturas:  

Rua de Dr. Pedro José Lobo, nº 1-3, Ed. Banco Luso Internacional, 3º 

andar, Macau 

Forma de Apresentação: 

das Candidaturas:  

As candidaturas são formalizadas através da apresentação do boletim de 

candidatura, devidamente preenchido e assinado, à Direcção dos Serviços 

de Economia, juntando-se outros documentos necessários 

Formas de Contacto:  Telefone： (853) 2888 2088 ou 2875 5022 

 Fax： (853) 2871 0410 

 E-mail： paje.info@economia.gov.mo  

 Website： www.economia.gov.mo  

 

1. Objecto  

Os presentes termos e condições estabelecem o regime do “Programa de 

Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países 

de Língua Portuguesa” (Programa).  

2. Objectivo 

O Primeiro-Ministro do Conselho de Estado, Li Keqiang, anunciou, na 5.a 

Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua Portuguesa, as medidas que visam 

aprofundar o papel da plataforma de Macau e prestar apoio ao estabelecimento 

do “Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo Juvenil entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa” em Macau. Na base geral das Linhas 

Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, é apresentada a “estratégia de desenvolvimento 

impulsionado pela inovação”, portando, Macau vai estabelecer, de forma 

empenhada, um mecanismo de intercâmbio de inovação e empreendedorismo em 
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prol da criação de um local de excelência de talentos. Além disso, o governo da 

RAEM relatou, no “Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM”, a  

promoção do desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo da RAEM e  

a criação de uma atmosfera de empreendedorismo entre os jovens. São 

introduzidos conceitos modernos internacionais de incubação empresarial, e 

estimulada a participação na inovação e empreendedorismo por parte dos 

empreendedores juvenis e das instituições, procurando impulsioná-los a 

desenvolverem no exterior e alargar os seus espaços de desenvolvimento. 

Para este efeito, estabelece-se o presente programa, visando impulsionar as 

empresas e jovens empreendedores de Macau a investirem e desenvolverem nos 

países de língua portuguesa, tentando valorizar o papel de Macau como 

plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de 

língua portuguesa. Além disso, foi concretizada a criação do “Centro de 

Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo Juvenil entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa”, que estimula os jovens empreendedores a deslocarem-se 

a Portugal para conhecer o mercado local e procurar as oportunidades de 

desenvolvimento, bem como fomenta a interacção e o intercâmbio entre os 

jovens empreendedores do Interior da China, dos países de língua portuguesa e 

da RAEM, para que os mesmos possam inspirar as ideias inovadoras, a fim de 

aumentar as oportunidades de negócios. 

 

3. Conteúdo 

3.1 Entrada gratuita nos espaços de trabalho da Second Home Lisboa em Portugal 

Os participantes deste Programa podem entrar e funcionar, gratuitamente, nos 

espaços de trabalho da Second Home Lisboa em Portugal por um prazo de 

utilização compreendido entre 14 dias e 90 dias que poderá ser renovado 

mediante pedido. Em casos excepcionais devidamente fundamentados, pode ser 

menos de 14 dias o prazo de utilização. O pedido de renovação deve ser 

apresentado ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 

(FDIC) nos últimos 15 dias úteis que antecedem o termo do prazo de utilização, 

sob pena de não recepção do pedido. O pedido de renovação é apreciado pelo 

Conselho Administrativo do FDIC, tendo em conta a então situação real da 

utilização dos espaços de trabalho da Second Home. 
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3.2 Participação nos cursos de formação e utilização dos serviços de assessoria e 

consultoria prestados pela “Fábrica de Startups”. 

Os participantes deste Programa devem participar nos cursos de formação 

oferecidos pela incubadora de Portugal “Fábrica de Startups”, podendo ainda 

gozar de serviços de contacto comercial e de assessoria e consultoria. Os cursos 

são realizados mensal e circularmente, com duração de três dias e carga horária 

diária de 4 horas, visando permitir que os participantes conheçam as leis e 

regulamentos para fazer negócios em Portugal/na União Europeia 

(nomeadamente nas área de registo comercial, fiscal, contabilidade e 

recrutamento pessoal), o ecossistema do empreendedorismo juvenil de Portugal e 

as medidas de apoio ao empreendedorismo juvenil, ensinando-os como 

desenvolvem as suas actividades e procuram parceiros em Portugal. 

Os participantes vão ser organizados para participar nos intercâmbios culturais e 

nas actividades de contacto comercial e social, para que eles possam proceder 

aos contactos sociais com as diferentes pessoas do sector comercial local, e 

alargar a sua rede social e comercial, auxiliando-os a procurar as oportunidades 

comerciais e criar ligação comercial. 

Além disso, será proporcionado aos participantes os serviços de assessoria e 

consultoria “um a um” prestados pelos especialistas da “Fábrica de Startups” nos 

sentido de ajudar os participantes a resolver os problemas no decorrer do seu 

negócio em Portugal. Os serviços de assessoria e consultoria são prestados 

conforme a marcação prévia. Por outro lado, na Fábrica de Startups, estão 

disponíveis, durante o horário de expediente, a linha verde, e-mail e conta 

Wechat, de forma a dar a resposta, com rapidez, aos seus problemas e 

dificuldades na exploração comercial. 

3.3 Apoios financeiros 

Podem ser concedidos aos participantes neste Programa os seguintes apoios 

financeiros pelo FDIC:  

3.3.1 Apoio financeiro das despesas de viagem de ida e volta entre a RAEM e 

Portugal, no valor de 5 mil patacas; 

3.3.2 Subsídio de despesas diárias e de alojamento no valor de 300 patacas por 

dia, durante a utilização dos espaços de trabalho da Second Home. 



 

4/9 

 

4. Requisitos de candidatura 

4.1 Os interessados com idade compreendida entre os 18 e os 44 anos podem 

candidatar-se ao presente Programa, desde que reúnam qualquer um dos 

requisitos abaixo discriminados: 

4.1.1 Empresário comercial, pessoa singular, titular do Bilhete de Identidade 

de Residente da RAEM, cuja declaração de início de actividade tenha 

sido apresentada junto da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF); 

4.1.2 Representante empresarial, titular do Bilhete de Identidade de Residente 

da RAEM, enviado por um empresário comercial, pessoa colectiva, cujo 

capital tenha uma participação superior a 50% detida por residente da 

RAEM e, cuja declaração de início de actividade tenha sido apresentada 

junto da DSF; 

4.1.3 Residente da RAEM que pretende criar negócio em Portugal ou 

conhecer a situação do mercado português; 

4.1.4 Estudante que frequenta actualmente, em Macau, a instituição de ensino 

superior reconhecida pelo governo da RAEM e está a participar ou 

concluiu o curso de empreendedorismo na instituição de ensino superior, 

e que tem ideias e plano de empreendedorismo, ele pode candidatar-se 

ao presente Programa através da recomendação feita pela instituição; 

4.1.5 Membro do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau 

ou da instituição de ensino superior de Macau ou jovem empreendedor 

de empresa incubada, ele pode candidatar-se ao presente Programa 

através da recomendação feita pelo Centro de Incubação. 

4.2 O objectivo da participação do candidato neste Programa deve ser favorável à 

valorização do papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação 

comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, ou à construção de 

Macau num “Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo Juvenil 

entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. 

 

5. Documentos necessários 

5.1 Boletim de candidatura a fornecer pelo FDIC; 
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5.2 Curriculum vitae; 

5.3 Cópia do documento de identificação do candidato, ou, tratando-se de caso de 4.1.2, 

cópias dos documentos de identificação dos sócios e do representante empresarial; 

5.4 Tratando-se de casos de 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5, plano de actividades, do qual devem 

constar informação geral da empresa, actividades dedicadas, objectivo pretendido da 

deslocação a Portugal, previsão do tempo de estadia e da agenda de actividades 

em Portugal, benefícios ou resultados esperados a atingir, etc. Tratando-se de 

caso de 4.1.3 e 4.1.4, plano de intercâmbio, do qual devem constar as experiências 

obtidas da sua participação nas formações na área do empreendedorismo juvenil ou 

nos respectivos intercâmbios, motivos da deslocação a Portugal, objectivo 

pretendido, previsão do tempo de estadia e da agenda de actividades em Portugal, 

resultados esperados a atingir, etc.  

5.5 Carta de recomendação, emitida por instituições de ensino superior, associações, 

empresas, etc., destinada a recomendar a participação do candidato neste 

Programa. 

5.6 O FDIC pode exigir aos candidatos, consoante o caso, a apresentação de outros 

documentos, relatórios ou elementos considerados relevantes para a apreciação. 

 

6. Apreciação e autorização 

6.1 Os pedidos são analisados pela Comissão de Apreciação do presente Programa e 

a mesma vai propor decisão sobre os pedidos ao Conselho Administrativo do 

FDIC. 

6.2 A Comissão de Apreciação é composta por dois representantes da Direcção dos 

Serviços de Economia e um representante do Instituto de Promoção do Comércio 

e do Investimento de Macau. 

6.3 Na avaliação das candidaturas, a Comissão de Apreciação deve ter em 

consideração os seguintes: 

6.3.1 A deslocação a Portugal dos participantes deste Programa pode contribuir para 

valorizar o papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação 

comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, ou tornar Macau 

num “Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo Juvenil entre a 
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China e os Países de Língua Portuguesa”. 

6.3.2  O candidato tem adequada capacidade linguística na língua portuguesa ou 

inglesa. 

6.4 O Conselho Administrativo do FDIC pode determinar que a concessão não seja 

atribuída por imperativo de interesse público devidamente fundamentado. 

 

7. Resultado de apreciação  

Apreciados os pedidos, o FDIC notificará por escrito os candidatos do resultado de 

apreciação. 

 

8. Regras e obrigações 

8.1 Os participantes precisam de tratar, por si próprio, dos assuntos relacionados com 

o transporte de ida e volta para Portugal e com o alojamento, as suas empresas 

devem ser instaladas na Second Home na data designada pelo FDIC. 

8.2 Os participantes precisam de concluir as formalidades relacionadas com o registo 

de instalação e desocupação, de acordo com as respectivas regras estabelecidas 

pela Second Home. 

8.3 Após a conclusão do registo de instalação e das respectivas formalidades de 

acordo com as regras estabelecidas pela Second Home, os participantes podem 

usar os seus espaços de trabalho, as instalações, os equipamentos e materiais de 

escritórios. 

8.4 Concluído o registo de instalação, a utilização dos espaços de trabalho da 

Second Home não pode ser inferior a 3 dias por semana. 

8.5 Durante a utilização dos espaços de trabalho da Second Home, os participantes 

devem desenvolver actividades correspondentes às constantes do plano de 

actividades/plano de intercâmbio submetido juntamente com a candidatura, e 

participar em cursos de formação e em acções de intercâmbio comercial 

promovidos pela Fábrica de Startups. 

8.6 Os participantes têm de proceder às actividades comerciais legais através das 
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instalações e equipamentos fornecidos pela Second Home e pela Fábrica de 

Startups. Na operação dos participantes na Second Home e na Fábrica de 

Startups, se houver qualquer comportamento que viole a lei e regulamento da 

RAEM ou de Portugal, o Governo da RAEM e o FDIC não assumem quaisquer 

responsabilidades, e têm o direito de terminar imediatamente a participação dos 

interessados neste Programa. 

8.7 Os participantes devem utilizar as instalações, equipamentos e materiais da 

Second Home e da Fábrica de Startups em cumprimento do respectivo 

regulamento de utilização, conservando-os e mantendo-os em melhor estado. 

8.8 Os participantes devem guardar, por si próprio, os bens privados colocados na 

Second Home e na Fábrica de Startups. O FDIC não é responsável pelas perdas e 

danos dos mesmos. 

8.9 Havendo danos das instalações, equipamentos ou materiais da Second Home e da 

Fábrica de Startups, verificados durante a utilização dos mesmos, devem os 

participantes informar, de imediato, o facto à Second Home ou à Fábrica de 

Startups.    

8.10 Caso se verifique que as perdas ou danos das instalações, equipamentos ou 

materiais da Second Home e da Fábrica de Startups sejam da responsabilidade 

dos participantes, estes devem pagar uma indemnização no valor correspondente 

ao preço de aquisição. 

8.11 Em qualquer dos casos seguintes, os participantes podem ser excluídos do 

Programa pela deliberação do FDIC. Após o conhecimento da deliberação, os 

participantes excluídos não podem utilizar os espaços da Second Home nem 

participar nas formações e actividades da Fábrica de Startups: 

8.11.1 Prestação de informações falsas, erradas ou incompletas na candidatura; 

8.11.2 Violação grave ou incumprimentos sucessivos do disposto nos presentes 

“Termos e Condições”, no regulamento dos membros da Second Home e 

da Fábrica de Startups ou na legislação da RAEM ou de Portugal; 

8.11.3 Não utilização dos espaços da Second Home até data indicada sem justa 

causa. 

8.12 A não utilização dos espaços da Second Home ou não participação nas 
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actividades da Fábrica de Startups por motivos seguintes é considerada 

justificada:  

•  Doente; 

•  Outros motivos aprovados e considerados justificados pelo FDIC. 

  

8.13 A justificação escrita e os respectivos documentos comprovativos devem ser 

apresentados ao FDIC no prazo de 5 dias úteis a contar da ocorrência do facto 

que constitui motivo justificativo sob pena de o facto não ser considerado como 

motivo justificativo.  

8.14 Tendo em conta os interesses públicos, o FDIC pode determinar o fim da 

participação dos participantes do Programa. Os participantes excluídos devem, 

no prazo de 10 dias úteis a contar do conhecimento da notificação da exclusão, 

abandonar os espaços da Second Home e deixar de participar nas formações e 

actividades da Fábrica de Startups. 

8.15 Os participantes devem apresentar ao FDIC, no prazo de 30 dias úteis a contar do 

abandono dos espaços da Second Home, o relatório de balanço, no qual se 

explica a implementação, durante a estadia em Portugal, dos conteúdos 

constantes do plano de actividades/plano de intercâmbio, bem como os 

resultados obtidos através da participação do presente Programa. O FDIC pode 

solicitar ao requerente, conforme o caso, quaisquer documentos, relatórios, dados 

ou informações que entenda relevantes. 

 

9. Liquidação dos apoios financeiros 

9.1 Os participantes podem requerer a liquidação dos apoios financeiros ao FDIC 

desde que: 

9.1.1 Tenham concluído o presente Programa; 

9.1.2 Tenha a sua participação no Programa sido terminada por motivo 

justificado aprovado pelo FDIC mas que a sua utilização efectiva dos espaços de 

trabalho da Second Home não seja inferior a 2 semanas.   

9.2 Os participantes acima referidos devem apresentar, no prazo de 30 dias após a 

sua desocupação da Second Home, o pedido de liquidação dos apoios financeiros, 
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acompanhando do documento comprovativo das despesas do transporte. 

9.3 Após a entrega do relatório referido no ponto 8.15 por parte dos participantes, o 

FDIC pode efectuar o pagamento dos apoios financeiros. 

9.4 O FDIC pode recusar o pedido de liquidação dos apoios financeiros caso o 

participante, durante o decorrer do Programa, se tivesse desviado gravemente do 

objectivo aprovado para efeitos da participação no presente Programa ou caso 

não se tivesse dedicado às actividades referidas no seu plano de 

actividades/plano de intercâmbio. 

10. Legislação aplicável 

Em todo o que não está previsto nestes “Termos e Condições”, aplica-se o disposto 

nos artigos 1057.º a 1069.º do Código Civil.    

 


