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

(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 seus dados preservados na DSEDT. 
 
PARTE (1) –  Dados do empresá rio candidato 

1.1 Dados do empresário 

 Nome ： Nº de contribuinte ：  

 Tipo ：□ Empresário individual         □ 
Empresário comercial, pessoa colectiva, ou seja, sociedade por quotas ou outros tipos 
de empresário (preencha a Parte I do anexo ao boletim) 

1.2 Dados do estabelecimento 

 Designação ： 
Nº de reg. de estabelecimento  
(nº de cadastro) ：  

 
1.3 Dados do responsável da empresa 

 Nome ： Cargo ：  

 

 
Nº de telemóvel de  

Macau 
(a)

 
： E-mail ：  

(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 correspondência 

□ 
Idêntico ao “Endereço do  

estabelecimento” do nº 2.4 □ Outro ：  
 

PARTE (2) –  Dados relativos à  exploraç ão da empresa candidata 

2.1 Actividade económica 2.2  Licença administrativa ou título de idêntica natureza (caso aplicável) 

    Entidade emissora ：  Número ：  
 
2.3 Nº dos trabalhadores 

 

 
Trabalhadores residentes ： pessoas Trabalhadores não residentes ： pessoas  

  
2.4 Endereço do estabelecimento  

   

 
 

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

 
 

□Arrendado por renda mensal de: MOP  □Outro:   

 

2.5 
Breve apresentação da empresa e descrição da finalidade da candidatura 
(Caso o espaço não seja suficiente, pode ser apresentada como anexos): 

   

   

   

   

   
 

2.6 
Situação financeira e operacional (os dados devem estar conforme os fornecidos na 
“Declaração de rendimentos” apresentada pela empresa à Direcção dos Serviços de Finanças): 
 

 Ano económico 
Ano transacto 

(Ano de         ) 
2 Anos anteriores 
(Ano de         ) 

3 Anos anteriores 
(Ano de         )  

 Volume de negócios     

 Resultados antes dos impostos     
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PARTE (3) –  Informação de apoio  

3.1 Finalidade da verba de apoio (pode assinalar mais do que uma opção) 

□ 
Aquisição do equipamento necessário à 

exploração da empresa 
□ Realização de obras de beneficiação dos espaços onde funciona a empresa 

□ 
Celebração de contratos de concessão 

comercial ou de contratos de franquia □ Aquisição do direito ao uso exclusivo de tecnologia □ Aquisição de direitos de propriedade intelectual 

□ Actividades de promoção e divulgação □ Melhoria da capacidade de exploração ou no aumento da competitividade da empresa 

□ Fundo de maneio da empresa □ 
Dificuldades económicas e financeiras resultantes da ocorrência de situações extraordinárias, imprevistas 

e de força maior 

3.2 Valor de apoio pretendido e prazo para o reembolso 

 Valor de apoio pretendido: MOP  Prazo para o reembolso (até ao máximo de 8 anos):   Anos 
 
3.3 Informação do fiador

(b)
 

 (1) Nome ： Nº do B.I. ：  

  Endereço de domicílio ：  

  Telemóvel ： Relação com a empresa ：  

  Profissão ： Empresa empregadora ：  

  Assinatura
(c)

 ： (Ver também as notas (b) e (c) )  

 (2) Nome ： Nº do B.I. ：  

  Endereço de domicílio ：  

  Telemóvel ： Relação com a empresa ：  

  Profissão ： Empresa empregadora ：  

  Assinatura
(c)

 ： (Ver também as notas (b) e (c) )  

 (3) Nome ： Nº do B.I. ：  

  Endereço de domicílio ：    

  Telemóvel ： Relação com a empresa ：  

  Profissão ： Empresa empregadora ：  

  Assinatura
(c)

 ： (Ver também as notas (b) e (c) )  

 
(b) 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.  
3.4 Pagamento do reembolso por transferência automática nos seguintes bancos 

     □ Banco Nacional Ultramarino □ Banco da China □ Banco Tai Fung 

3.5 Pedido de apoios financeiros junto dos outros serviços públicos 
     □ Não □ Sim (preencha a Parte II do anexo ao boletim) 

PARTE (4) –  Anexos complementares  

4.1 Tabela em anexo 

 □ Não ter □  
Parte I: Dados do empresário comercial, 

pessoa colectiva □ 
Parte II: Candidatura aos apoios financeiros de outras entidades 

públicas 

PARTE (5) –  Assinatura e declaraç ão  

5.1 Assinatura e declaração 

 

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 9/2003 

(Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas), em vigor; 

3. Para efeitos do Regulamento Administrativo n.º 9/2003 - Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas,  

□concordo / □não concordo que o FDIC me ajude a obter as necessárias informações junto da Direcção dos 

Serviços de Assuntos de Justiça e da Direacção 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 / □ Assinaturas dos representantes legais do empresário comercial, pessoa colectiva 

(assinatura igual à constante do documento; caso o espaço não seja suficiente, pode ser apresentada como anexos): 

 

(1) Nome ： Assinatura ： Data ：  

(2) Nome ： Assinatura ： Data ：  

(3) Nome ： Assinatura ： Data ：  
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Anexo ao Boletim 

 

Nome do estabelecimento:   
 

PARTE I: Dados do empresário comercial, pessoa colectiva 

1.1 Nome do empresário:   

 

1.2 Nº do registo comercial:    

 

1.3 Informação dos sócios: 

Nome do sócio 
Nº do documento de identificação / 

Nº do registo comercial 
Percentagem de 

quotas 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

PARTE II: Dados de pedido de apoios financeiros junto dos outros serviços públicos 

Designação do serviço público Conteúdo do pedido 
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