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Boletim de Candidatura 
    Plano de Bonificação para Incentivar o Desenvolvimento e a Valorização Empresarial 

 

Declaração de recolha de dados pessoais 
1. Os dados pessoais recolhidos neste boletim podem ser utilizados para a execução das funções desempenhadas pela Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) e pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). 
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. 
4. O requerente tem direito de pedir legalmente a consulta, rectificação e actualização dos dados referentes à sua candidatura. 

 

(Preencha este boletim de candidatura em letras legíveis, assinalando com “✓ ” o  correspondente) 

1. Dados básicos da empresa candidata 

1.1 Dados do empresário 

  Nome:   N.º de contribuinte:   

 Tipo:  Pessoa singular (N.º de documento de identificação: __________________)   Sociedade (N.º de registo comercial: SO _______________)  
 

1.2 Dados da empresa  
(pode preencher mais de um dístico de estabelecimento comercial, completando a informação noutra folha caso o espaço não seja suficiente) 

  Nome:   
N.º de registo de estabelecimento:          
(N.º de cadastro em Contribuição Industrial)   

 Endereço do estabelecimento:   

 Endereço de contacto  
o mesmo do endereço do estabelecimento 
acima referido   outro:   

 

1.3 Dados da pessoa da empresa 

 Nome:   Cargo:   

 N.º de telemóvel de Macau:   E-mail:   
 

1.4 Descrição da actividade exercida  

 
Se o pedido for deferido, os bens obtidos do presente investimento devem ser usados no âmbito das actividades do estabelecimento 
comercial indicado na candidatura. 

 

   

   

   
 

1.5 Licença administrativa ou título de idêntica natureza  

 
 É necessária licença ou título de idêntica natureza para o exercício da 

actividade (preenche as seguintes informações)  
 Não é necessária licença ou título de idêntica 

natureza para o exercício da actividade  

  Dispõe de licença ou título de idêntica natureza necessário para o exercício da actividade referido em 1.4  

 Entidade emissora:   N.º:   

 
 Ainda não dispõe de licença ou título de idêntica natureza necessário para o exercício da actividade referido em 1.4 

(preenche a seguinte declaração)  

 Declaro que: não disponho de licença ou título de idêntica natureza por se encontrar na preparação do exercício da respectiva actividade.  

  Por (outro motivo) _______________________________ não disponho de licença ou título de idêntica natureza.  
 

2. Informação de projecto financiado 

2.1 Forma de financiamento (apenas uma escolha) e montante 

  Crédito bancário  Locação financeira 
(apenas aplicável aos projectos de investimento 

referidos nas als. 3) ou 4) de 3.2)  

 N.º do contrato de crédito:   N.º do contrato de locação financeira:   

 Montante de crédito: MOP  Montante das rendas de locação financeira: MOP                   
 

2.2 Informação de banco / sociedade de locação financeira 

2.1 Nome de banco / sociedade de locação financeira:   

 Pessoa de contacto de banco / sociedade de locação financeira:   Telefone:   
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3. Informação de projecto de investimento 

3.1 Montante total de investimento MOP   
 

3.2 Projecto de investimento (pode assinalar mais que uma opção) 

  (1) Aquisição de fracções de edifícios industriais ou edifícios comerciais 

 Endereço de fracções:   

  (2) Realização de obras de construção, ampliação ou reparação 

 Localização de obras:   

  (3) Aquisição/locação financeira de equipamentos totalmente novos, nomeadamente equipamentos inteligentes 

 Local onde os equipamentos são montados:   

  (4) Aquisição de veículos, embarcações ou aeronaves afectos ao exercício da actividade totalmente novos 

  (5) Aquisição de software ou sistema informático 

  (6) Aquisição de direitos de propriedade intelectual 

  (7) Aquisição de concessão comercial ou de franquia 
 

3.3 Descrição de projecto de investimento (caso o espaço não seja suficiente, descreva em outro papel) 

 
Faça uma apresentação do projecto de investimento da empresa, nomeadamente a finalidade do projecto de investimento, o benefício 
da sua realização para a empresa. 

 

   

   

   
 

4.  Dados de mesmos beneficiários 

 

Caso haja os mesmos beneficiários que recebam este ano bonificações no âmbito do presente Plano, devem ser fornecidas as seguintes 
informações. 
 Caso o beneficiário seja uma pessoa singular, consideram-se ser o mesmo beneficiário as sociedades com mais de 50% do capital 

social detido, directa ou indirectamente, pelo beneficiário; 
 Caso o beneficiário seja uma sociedade, consideram-se ser o mesmo beneficiário as sociedades com mais de 50% do capital social 

detido, directa ou indirectamente, pelo beneficiário, os sócios que detenham, directa ou indirectamente, mais de 50% do capital 
social da sociedade e as sociedades com mais de 50% do capital social detido, directa ou indirectamente, pelos sócios que 
detenham, directa ou indirectamente, de forma individual ou colectiva, mais de 50% do capital social da sociedade. 

4.1 Há os mesmos beneficiários que recebam este ano bonificações no âmbito do presente Plano 

  Sim (preencha os campos de 4.2)  Não 

4.2 Nome de empresas dos mesmos beneficiários que recebam este 
ano bonificações no âmbito do presente Plano: 

Montante do crédito ou das rendas da locação 
financeira bonificado (MOP): 

 

(1)     

(2)     

(3)     
 

5 .  Assinatura e declaração 

Declaro que: (1) Todas as informações preenchidas e prestadas neste boletim são verdadeiras; 

 
(2) Tive conhecimento e entendi claramente todas as normas e conteúdos do Regulamento Administrativo n.º 7/2021 

(Plano de Bonificação para Incentivar o Desenvolvimento e a Valorização Empresarial); 

 

 

(3)  Concordo /  Não concordo que a DSEDT, para efeitos de aplicação do Plano de Bonificação para Incentivar o 
Desenvolvimento e a Valorização Empresarial, me ajude na obtenção de informações necessárias junto da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça e da Direcção dos Serviços de Finanças (caso não concorde, é preciso prestar essas 
informações pelo próprio requerente); 

 
(4)  Concordo /  Não concordo com a recepção de informação relativa a negócios fornecida pela DSEDT, pelo FDIC ou 

por outras organizações de realização de actividades. 

 Assinatura e carimbo do responsável (representante legal da empresa candidata) 
  

 
 
 

 

Assinatura e carimbo  

 Nome e cargo do signatário (preencha em letras legíveis):   

 Data de assinatura (ano/mês/dia):  /  /   
 

 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	Group1: Off
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	Group2: Off
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Group3: 2
	Group4: 3
	fill_16: 
	fill_17: 
	Group5: 2
	fill_18: 
	Group6: 2
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_1_2: 
	Check Box1: 1
	Check Box2: 1
	Check Box3: 1
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	Group7: Off
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	Group8: Off
	Group9: Off
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 


