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Requerimento para “Marca Típica de Macau” 
 

Organização：Macau Chain Stores and Franchise Association - “Centro de Serviços 

das Marcas Típicas de Macau” (Centro de Serviços) 

Entidade de apoio：Direcção dos Serviços de Economia do Governo da RAEM (DSE) 

Local de apresentação de pedidos：Av. do Infante D. Henrique nºs 47-53, The 

Macau Square, 10º andar C, Macau 

Telefone：2892 0601 

Fax：2886 1397 

E-mail：info@mcbrand.mo 

Página electrónica：www.mcbrand.mo  ou  www.特色老店.澳門 

Parte 1：Dados básicos do empresário candidato 

Nome da empresa  
Página 
electrónica 

 
Endereço da empresa  

Tipo de empresa □Empresário individual  □Sociedade por quotas  □Sociedade anónima □Outros          

Nº de contribuinte  
Nº de registo de estabelecimento 
(Nº de Cadastro) 

 

Nº de registo na 
Conservatória do Registo 
Comercial e de Bens 
Móveis (se aplicável) 

 
Data de 
constituição 

     dia    mês    Ano 
(Data de registo comercial ou data de registo de 
Contribuição Industrial na DSF) 

Nome do responsável da 
empresa 

 Cargo  

Nº de telemóvel de Macau  E-mail  

Endereço de correspondência □Idem  □Outro:                           

Marca registada em Macau  Nome da marca  

□Marca registada no Interior da China  □Marca registada noutros países/ regiões:                   

Parte 2：Dados relativos à exploração da empresa 

Actividade económica  Ano de estabelecimento  Anos de operação  

Licença administrativa ou 
título de idêntica natureza 

□Sim  □Não Entidade emissora  Número  

Nº dos trabalhadores □Trabalhadores residentes   pessoas  □Trabalhadores não residentes     pessoas 

Operação da cadeia □Sim  □Não Número actual de lojas 
□Lojas operadas directamente:           

□Lojas em Franchising:           

Modelos operacionais e 
objecto de venda 

 

Prestígio social obtido pela 
empresa 

□Foi atribuído o título de “loja aderente” pelo Conselho de Consumidores, no ano de                        

□Outros:               , no ano de                
              , no ano de               

Reservado ao Centro de Serviços 

 

N.º de Entrada: ___________________ 

Data de recepção:    de     de 2018 

mailto:info@mcbrand.mo
http://www.mcbrand.mo/
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Parte 3：Sucessão histórica 

Nome do fundador  Nome do operador actual  

Formas de 
transmissão de bens 

□Sucessão familiar  □Trespasse  □Outros:        
Anos do exercício 
de actividade do 
operador actual 

 

Endereço da empresa 
fundadora 

 

Mudanças de 
endereço da empresa 
(pode assinalar mais 
do que uma opção) 

□Nunca mudou de endereço   □Mudou de endereço 

□Propriedade própria       □Propriedade arrendada    □Outros:             

□Estabelecimento mantendo a estrutura original 

□Edifício foi incluído na lista de protecção do Património Cultural de Macau 

Conservação de 
objecto que serve 
como prova 
(pode assinalar mais 
do que uma opção) 

□Placa     □Fotografia     □Jornais e revistas     □Arquivo histórico 

□Outros:                               

□Incluído na lista de protecção do Património Cultural de Macau             

A cultura, arte ou técnica foi incluída 
na lista de itens do património 
cultural intangível local 

□Sim, nome do item:           

□Não 
Catalogação 

□Macau 

□China 

□UNESCO 

Parte 4：Documentos a anexar (Deve exibir o original para verificação) 

Devem ser anexados os seguintes documentos obrigatórios: 

□Cópia de licença legalmente exigível face à actividade exercida (se aplicável), indique:                      

□Apresentação dos produtos, técnicas ou serviços herdados e transmitidos de geração em geração e da sua situação de 

desenvolvimento 

□Elementos que provem a situação do fundador e do sucessor 

□Apresentação da cultura empresarial, herdada e transmitida de geração em geração, e os respectivos elementos 

comprovativos 

□Breve apresentação da empresa, com um máximo de 300 palavras e uma fotografia da loja (para efeitos de avaliação e 

selecção) 

 

Outros documentos a anexar (caso hajam):  

□Anexos complementares: na parte 1, num total de ____ páginas； na parte 2, num total de ____ páginas； na  parte 3, 

num total de ____ páginas 

□Cópia de elementos comprovativos relativos ao prestígio social obtido pela empresa 

□Os registos ou provas tais como objectos importantes que comprovem que a empresa está a desenvolver as operações 

através do respectivo estabelecimento comercial ou da respectiva marca 

□Outros:                                       

Parte 5：Observações 

1) “Iniciativa de Avaliação da Marca Típica de Macau” organizada pelo Centro de Serviços faz parte do “Plano de Apoio a 
Marcas Típicas de Macau”. 

2) A respectiva avaliação é responsabilidade da “Comissão de Avaliação da Marca Típica de Macau”. 

3) Para os efeitos de avaliação, a referida Comissão de Avaliação pode proceder à fiscalização in-loco sobre a situação de 
exploração da empresa requerida e a situação de utilização da marca. 
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Parte 6：Declaração e assinatura 

Declaro que: 

1) todas as informações preenchidas e prestadas neste requerimento são verdadeiras. 

2) caso haja qualquer alteração às informações envolvidas no requerimento, vou notificar por escrito o Centro de 
Serviços nos 2 meses imediatos à data de alteração. 

3) tomei conhecimento e aceito o regulamento fixado na presente iniciativa. 

4) concordo com a transferência de informações preenchidas e prestadas neste requerimento à entidade de apoio (DSE) 
da presente iniciativa, para efeitos de recolha dos dados. 

5) Para efeitos dos Critérios de Avaliação da “Marca Típica de Macau”, □concordo / □não concordo que a DSE me 

ajude a obter as necessárias informações junto da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça e da Direcção dos 
Serviços de Finanças ; 

6) □concordo / □não concordo com a recepção de informações relativas à “Marca Típica de Macau” fornecidas pela 

Direcção dos Serviços de Economia, Comissão de Avaliação da “Marca Típica de Macau” e “Centro de Serviços das 
Marcas Típicas de Macau”. 

 

□Assinatura do empresário individual ／ □Assinatura dos representantes legais do empresário comercial, 

pessoa colectiva (assinatura igual à constante do documento): 
 

1) Nome:                 Assinatura:              Data:           

2) Nome:                 Assinatura:              Data:           

3) Nome:                 Assinatura:              Data:           

4) Nome:                 Assinatura:              Data:           

5) Nome:                 Assinatura:              Data:           

Declaração de Recolha de Dados Pessoais 

 Os dados pessoais recolhidos no presente formulário, destinam-se ao pedido, à avaliação e à remodelação da imagem 
da marca no contexto do “Plano de Apoio a Marcas Típicas de Macau”, para efeitos estatísticos e inclusão em base de 
dados. 

 Os destinatários dos dados são as entidades que devem ser notificadas nos termos da lei e a pedido ou com o 
consentimento do titular dos dados e da entidade de apoio da presente iniciativa (DSE).  

 Os dados pessoais podem circular na rede, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados. 

 O requerente tem direito, nos termos da lei, à consulta, rectificação e actualização dos seus dados pessoais contidos no Centro 
de Serviços, através do pedido. 


