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Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
                                         Síntese dos Trabalhos Desenvolvidos em 2019

Em 2019, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) tem 
desenvolvido, de forma contínua, diversos trabalhos em conformidade com as Linhas de 
Acção Governativa do Governo da RAEM e os pontos relevantes da área de economia e 
finanças, nomeadamente: dar continuidade à promoção do desenvolvimento do sector de 
convenções e exposições com “Prioridade às Convenções”, atraíndo a vinda e realização em 
Macau de mais convenções e exposições de renome internacional; continuar a promover 
a construção da “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa” (adiante designado por “Plataforma entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa (PLP)” e dos “Três Centros”; participar proactivamente na cooperação 
regional, integrando-se na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 
aprofundando a cooperação económica e comercial entre Guangdong e Macau, Fujian e 
Macau e no âmbito do Pan-Delta do Rio das Pérolas; aproveitar as vantagens únicas da 
“Plataforma entre a China e os PLP”, continuar a prestar serviços no âmbito da cooperação 
e intercâmbio bilateral às empresas do Interior da China com as empresas dos PLP e dos 
países e regiões ao longo da “Faixa e Rota”, bem como, empenhar-se na articulação entre 
a construção da “Plataforma entre a China e os PLP” e a da “Faixa e Rota”, promovendo 
o desenvolvimento sustentável da diversificação adequada da economia de Macau. Ao 
mesmo tempo, o IPIM continuou a prestar apoio, em todas as vertentes, às empresas e aos 
investidores locais, nacionais e estrangeiras mediante o Serviço “One-Stop” ao Investidor, a 
promoção económica e comercial, os pedidos de fixação de residência por investimento, os 
serviços de consultoria no âmbito económico e comercial, entre outros. 

Promoção do Investimento em Macau

O apoio aos investidores locais, nacionais e estrangeiros para investirem e desenvolverem 
os seus negócios em Macau e a constituição de empresas tornaram-se os trabalhos 
diários do IPIM. Em 2019, o IPIM recebeu 2.138 pedidos de informação no âmbito do 
Serviço “One-Stop” ao Investidor e 144 novos projectos de investimento (excluindo 
os de serviços comerciais offshore), concluiu o acompanhamento de 96 projectos de 
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investimento (incluindo os novos projectos recebidos em 2019 e os que foram 
sucessivamente recebidos ao longo dos anos). No âmbito dos serviços de notário privativo, 
foram processados 115 processos de constituição de sociedades. No âmbito do serviço de 
bolsas de contacto, em 2019, foram organizadas 2.545 sessões de bolsas de contacto em 
vários eventos comerciais de Macau e do exterior, contribuindo para a assinatura de 183 
protocolos de cooperação. Os trabalhos relativos às bolsas de contacto foram aperfeiçoados 
e, através da “Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online”, proporcionou aos 
empresários locais, nacionais e estrangeiros serviços automáticos de bolsas de contacto, 
ajudando-os a explorar novos mercados e promover a cooperação e intercâmbio económico 
e comercial.

No âmbito dos Serviços Offshore, após o ajustamento da política das instituições offshore 
locais em 2005, até 31 de Dezembro de 2019, o número total de instituições offshore 
licenciadas foi de 273. (A Lei n.º 15/2018, que revogou o regime jurídico do exercício 
da actividade offshore, foi publicada no dia 19 de Dezembro de 2018. Actualmente, as 
instituições offshore de Macau que exercem a actividade offshore, com excepção de algumas 
disposições especiais sobre alguns benefícios fiscais, especialmente os rendimentos da 
propriedade intelectual, poderão continuar a beneficiar da isenção do imposto complementar 
de rendimentos até 31 de Dezembro de 2020.)

No âmbito da Fixação de Residência por investimento, o IPIM recebeu no total de 111 
pedidos de fixação de residência relativos a “Quadros Dirigentes e Técnicos Especializados”, 
dos quais 13 pedidos foram aprovados, bem como, no total de 3 pedidos de fixação de 
residência relativos ao “Investimentos Relevantes/Projectos de Investimento Relevantes”, dos 
quais nenhum foi aprovado.

Coordenação dos Trabalhos de Convenções e Exposições
Aceleração da Promoção do Desenvolvimento do Sector de 
Convenções e Exposições com “Prioridade às Convenções”

Em 2019, o IPIM continuou a promover o desenvolvimento do sector de convenções 
e exposições com “Prioridade às Convenções” e, através do desenvolvimento do 
programa de “Embaixador de Convenções”, foi optimizado o Serviço “One Stop” para 
Licitação e Apoio de actividades do sector MICE em Macau e foi implementado diversos 
programas específicos de apoio às convenções e exposições, atrair para Macau mais 
convenções de qualidade provenientes de todo o mundo. Ao mesmo tempo, incentivou 
mais organizadores de convenções e exposições a levar os comerciantes a entrarem 
e consumirem nos bairros comunitários de Macau e, através dos “Itinerários de 
Consumo para Incentivar a Visita de Visitantes Profissionais aos Bairros Comunitários 
Locais”, divulgou as informações sobre o turismo e o consumo comunitário e prestou o 
serviço de visitas guiadas aos bairros comunitários durante os eventos de convenções 
e exposições de grande envergadura. Em Setembro de 2019, o IPIM instalou um posto 
de serviço no Aeroporto Internacional de Hong Kong, prestando aos comerciantes que 
vêm para Macau, serviços de apoio e informações relacionados com as convenções e 
exposições, o comércio e o investimento.
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Além disso, a reputação internacional do 
sector de convenções e exposições de 
Macau aumentou gradualmente. Em 2019, 
Macau obteve o prémio de “Melhor Cidade 
Asiática de Convenções e Exposições” e o 
IPIM foi galardoado com o prémio de “Best 
Marketing-Destination”.

Em 2019, o IPIM levou mais de 35.000 
comerciantes de convenções e exposições 
para visitarem e consumirem nos diferentes 
bairros comunitários, de modo a dinamizar o 
desenvolvimento da economia comunitária 
local. Em 2019, o Serviço “One Stop” para 
Licitação e Apoio de actividades do sector 
MICE em Macau do IPIM deu seguimento a 
269 projectos de convenções e exposições, 
incluindo 191 reuniões, 66 exposições, 
12 conferências e exposições, tendo um 
aumento de 13% em relação a 2018. Ao 
mesmo tempo, em 2019, foram realizadas 
21 convenções com uma escala superior 
a mil pessoas através do referido serviço. 
No âmbito da cultivação de exposições 
de marca local, para além de continuar a 
organizar, com sucesso, os eventos de grande 
envergadura, como o Fórum e Exposição 
Internacional de Cooperação Ambiental de 
Macau 2019 (MIECF, na sigla inglesa), o 10.º 
Fórum Internacional sobre o Investimento 
e Construção de Infra-estruturas (IIICF, na 
sigla inglesa), a 24.ª Feira Internacional de 
Macau (MIF, na sigla inglesa), entre outros, 
elevando eficazmente a visibilidade da cidade 
internacional de convenções e exposições 
de Macau, o IPIM continuou a organizar 
delegações dos sectores de convenções e 
exposições e do turismo para participarem, 
de forma ampla, nas feiras de turismo de 
negócios realizadas no Interior da China e no 
exterior, no sentido de divulgar as vantagens 
únicas de Macau no domínio de convenções 
e exposições, aprofundar a cooperação 
regional na área de convenções e exposições, 
criando uma imagem internacional profunda 
de Macau nesta área.

Organização de visitas para comerciantes aos 
bairros comunitários durante a 24.ª  MIF

Representantes governamentais e altos 
dirigentes das entidades empresariais da área da 
protecção ambiental e da energia, provenientes 

de Guangdong, Hong Kong, Macau, Pequim e 
Países de Língua Portuguesa reuniram-se no “Dia 

da Cooperação Empresarial Verde”

O Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau foi galardoado com 
o prémio de “Best Marketing-Destination”  

durante a cerimónia de “MICE China Awards”
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Com vista a envidar mais esforços na formação dos quadros qualificados do sector de 
convenções e exposições de Macau e elevar a sua competitividade a nível regional, em 
2019, o IPIM continuou a apoiar o sector de convenções e exposições a organizar, em 
conjunto com as organizações de convenções e exposições de autoridade internacional, 
cursos de formação profissional e de certificação, por exemplo, o “Curso de Certificado 
em Gestão de Exposições” (CEM, na sigla inglesa), o “Curso Avançado de Gestão de 
Exposições” (EMD, na sigla inglesa), entre outros, no sentido de apoiar a acelerar o 
desenvolvimento em termos de qualidade do sector de convenções e exposições. 
Até ao final de 2019, foram formados 252 gestores locais de CEM e 97 gestores locais 
de EMD. Além disso, em 2019, o IPIM também reservou, pela primeira vez, uma 
parte das vagas dos cursos acima referidos aos profissionais na área de convenções e 
exposições da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e dos PLP, para que possam 
ter oportunidades de participar na formação e promover o crescimento comum. Por 
outro lado, o IPIM tem insistido na contratação de jovens locais para o desempenho 
de funções temporárias em convenções e exposições de grande envergadura, 
proporcionando não só oportunidades práticas aos jovens para participarem nas 
convenções e exposições, como também, para cultivar o interesse dos jovens no sector 
de convenções e exposições, tornando-os num potencial organizador e participante de 
convenções e exposições de Macau, contribuindo, assim, para o rápido desenvolvimento 
do sector de convenções e exposições de Macau.

Inauguração do “10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas” 
(IIICF, na sigla inglesa) em Macau

Conferência de imprensa da “24.ª MIF” e da
 “PLPEX 2019”

O IPIM proporciona oportunidades práticas 
aos jovens para participarem nas convenções e 

exposições
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Reforço da Cooperação Económica e Comercial Bilateral entre 
as Empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa, 
Demonstrando as Vantagens Únicas da “Plataforma entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa”

De forma a implementar gradualmente as novas medidas e o “Plano de Acção” apresentados 
pelo Governo Central na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), e em articulação com 
os diversos planeamentos de trabalho definidos pela Comissão para o Desenvolvimento 
da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa do Governo da RAEM, em 2019, o IPIM reforçou, com prioridade, os 
trabalhos de promoção na área da cooperação económica e comercial entre a China e os 
PLP, empenhou-se na promoção dos trabalhos de construção online e offline do “Centro de 
Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias Empresas da China e dos Países de Língua 
Portuguesa”, do “Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 
Portuguesa” e do “Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, incluíndo a articulação orgânica 
com a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, promovendo o “Centro 
de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa”. Em 2019, o 
IPIM continuou a realizar actividades de apresentação das oportunidades de negócio dos 
PLP na Grande Baía e em outras cidades do Interior da China, sendo muito bem acolhidos. 
Ao mesmo tempo, para destacar as vantagens únicas de Macau enquanto “Plataforma 
entre a China e os PLP”, o IPIM tem-se mantido em injectar, de forma precisa, os elementos 
característicos dos PLP nas diversas actividades de intercâmbio económico e comercial 
realizadas em Macau ou no Interior da China, de forma a reforçar a divulgação e promoção 
do papel de Macau enquanto “Plataforma entre a China e os PLP”, organizar, em colaboração 
com os serviços governamentais do Interior da China, delegações dos sectores industrial e 
comercial de Macau e do Interior da China para visitas e intercâmbio nos PLP, explorando, 
em conjunto, as oportunidades de negócio. Além disso, em Junho de 2019, a Federação 
Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa já se encontra registada em Macau.

“Sessão de Bolsa de Contactos Alusiva a Vinhos e 
Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa” 

organizada durante a PLPEX 2019

Organização simultânea da “Actividade 
Promocional e Sessão de Bolsas de Contacto 

Alusivas aos Produtos Alimentares dos Países de 
Língua Portuguesa – Estação de Guangzhou” e 

“Semana Dinâmica de Macau”
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A “Cimeira sobre a Construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Macau apoiada pelas Empresas Públicas 
Centrais da China 2019” realizou-se novamente em Macau em Outubro depois da sua 
última edição em 2017. A Cimeira atraiu a participação de 30 entidades públicas centrais 
de renome do Interior da China, sendo 70% (23 empresas) da lista da «Fortune 500» e mais 
de 400 representantes de ministérios e comissões do Governo Central, empresas centrais, 
empresas dos PLP, empresas e associações comerciais locais, entre outros. Durante a Cimeira, 
os serviços governamentais e as instituições provenientes do Interior da China, dos Países 
de Língua Portuguesa e de Macau assinaram 11 projectos de cooperação nas áreas de infra-
estruturas, investigação científica e  formação de quadros qualificados, entre outras. 

Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa de Macau, apoiada pelas Empresas Públicas Centrais 

da China 2019

Aprofundamento da Cooperação Económica Regional e 
Participação Proactiva na Construção da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

Em 2019, o IPIM continuou a envidar esforços na expansão da cooperação económica 
e comercial da RAEM com o exterior, tomando como ponto de partida a participação 
proactiva na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e “Faixa e 
Rota”, no sentido de fortalecer as relações económicas e comerciais com a União 
Europeia e com os empresários chineses ultramarinos. Ao mesmo tempo, intensificou, 
continuamente, as ligações entre Guangdong e Macau, Fujian e Macau, regiões do Pan-
Delta do Rio das Pérolas. Em 2019, o IPIM assinou no total 17 protocolos e documentos 
de cooperação com o exterior, continuando a reforçar a cooperação com as instituições/
organismos de promoção do comércio e associações comerciais locais, nacionais e 
estrangeiras.

Em articulação com o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-
Macau, o IPIM e a Administração de Regulação do Mercado da Província de Guangdong 
lançaram, em Março de 2019, os “Serviços Convenientes para o Registo Comercial 
nas Nove Cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, prestando serviços 
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gratuitos de registo comercial às empresas de Macau interessadas em investir na 
Grande Baía. Desde o lançamento dos serviços, até 31 de Dezembro de 2019, foram 
recebidos 93 pedidos de informação, envolvendo principalmente os procedimentos de 
registo comercial nas nove cidades da Grande Baía, os requerimentos dos accionistas, 
os requerimentos da morada, as despesas de serviços, entre outros. Além disso, desde 
Julho de 2019, os Serviços do Comércio da Província de Guangdong têm destacado 
consultores para Macau com objectivo de prestar esclarecimentos aos empresários 
sobre o investimento na Província de Guangdong (especialmente nas nove cidades 
da Grande Baía), incluindo o ambiente de negócios, o licenciamento, os impostos e a 
procura de projectos de cooperação, entre outros. Até finais de Dezembro de 2019, os 
Serviços do Comércio da Província de Guangdong prestaram serviços de consultadoria 
por escrito e presencial, num total de 29 vezes. Por outro lado, em Abril, o IPIM liderou 
uma delegação empresarial composta de cerca de 20 pessoas para participar na “Sessão 
de Promoção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, organizada conjuntamente 
pelo Governo Popular da Província de Guangdong, Governo da Região Administrativa 
Especial de Hong Kong e Governo da Região Administrativa Especial de Macau em 
Tóquio, com vista a promover as vantagens do posicionamento de Macau enquanto 
“Centro Mundial de Turismo e Lazer” e “Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

“Sessão de Divulgação e de Esclarecimento sobre o Serviço Conveniente de Registo Comercial 
Transfronteiriço entre Guangdong e Macau” organizada no dia 22 de Março

Participação da delegação empresarial de Macau na “Sessão de Promoção da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau”
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Com vista a promover, de forma contínua, a articulação orgânica entre a “Plataforma 
entre a China e os PLP” e a “Faixa e Rota”, através da realização sucessiva em Macau 
do “Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas”, atraiu 
a participação de individualidades dos sectores político, comercial, académico e de 
investigação, provenientes dos PLP, dos países e regiões ao longo da “Faixa e Rota”, 
da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-
Macau na participação em convenções e exposições, proporcionando uma plataforma 
de intercâmbio de experiências e resultados frutíferos na cooperação no âmbito da 
iniciativa “Faixa e Rota”. Durante o 10.º Fórum Internacional sobre o Investimento 
e Construção de Infra-estruturas (IIICF, na sigla inglesa), foram criados a Comissão 
de Orientação do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-
estruturas e o Conselho de Negócios e de Serviços Profissionais de “Faixa e Rota” entre o 
Interior da China e Macau para melhor orientar os respectivos trabalhos preparatórios, 
e também foi publicado, pela primeira vez, o “Índice de Desenvolvimento de Infra-
estruturas da China e dos Países de Língua Portuguesa”, mostrando as oportunidades de 
investimento mediante a organização sistemática das informações sobre as perspectivas 
de desenvolvimento da cooperação em infra-estruturas entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa. Além disso, em Novembro de 2019, o IPIM organizou, mais uma 
vez, uma delegação de empresas locais de fabricação e processamento de produtos 
alimentares de Macau e agentes de distribuição de produtos alimentares dos Países 
de Língua Portuguesa para participar na “2.ª Exposição Internacional de Importações 
da China” realizada em Xangai, demonstrando o papel e o posicionamento de Macau 
enquanto “Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 
Portuguesa” e “Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

No âmbito da cooperação entre Guangdong e Macau, o IPIM, em conjunto com os 
Serviços Económicos e Comerciais da Província de Guangdong, continua a organizar 
eventos de grande envergadura, como a “Feira de Produtos de Marca da Província 
de Guangdong e Macau 2019” e a “Feira de Produtos de Macau-Guangzhou 2019”, 
consolidando a cooperação entre as partes. Além disso, o IPIM promoveu continuamente 
a construção do “Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau” na Ilha da 
Montanha (Hengqin) e, até 31 de Dezembro de 2019, 24 projectos já obtiveram a 
respectiva licença de ocupação dos terrenos no Parque Industrial (dos quais, 20 
pertencem aos 33 projectos da primeira fase e 4 pertencem aos restantes 50 projectos 
recomendados na primeira fase). Estes projectos envolvem principalmente turismo e 
lazer, indústrias culturais e criativas, alta tecnologia, investigação e desenvolvimento 
científico e tecnológico, comércio e logística, entre outros, e um deles já se encontra 
concluído. Por outro lado, a fim de melhor desempenhar a função promotora do Parque 
Industrial de Cooperação Guangdong-Macau para o desenvolvimento da diversificação 
adequada da economia de Macau, o IPIM e o Conselho de Gestão da Nova Zona de 
Hengqin iniciaram uma nova ronda dos trabalhos de captação de investimento a partir 
de 31 de Dezembro de 2018, a qual adoptou um novo mecanismo de avaliação de 
projectos para o terreno restante do Parque Industrial com área de 2,57 km2, de modo a 
receber candidaturas para projectos de investimento.
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Os Gabinetes de Representação do IPIM no Interior da China continuam a realizar, 
por iniciativa própria, através da “Prestação de Serviços in loco”, visitas a empresas, 
associações comerciais e serviços governamentais do Interior da China, visando apoiar, 
com meios necessários e adequados, as empresas do Interior da China interessadas em 
investir em Macau. Em 2019, os Gabinetes de Representação realizaram no total de 611 
visitas e recolheram mais de 5.200 documentos de informações dos clientes. Além disso, 
os Gabinetes de Representação continuaram a implementar o “Programa de Estágios 
para estudantes de Macau que frequentam instituições do ensino superior do Interior 
da China” e outros programas e, em 2019, contou com a participação de 79 pessoas a 
estagiar nas entidades como o Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países 
de Língua Portuguesa, bancos, entre outras.

Cerimônia do estabelecimento da Comissão de Orientação do IIICF e do Conselho de Negócios e de 
Serviços Profissionais de “Faixa e Rota” entre o Interior da China e Macau

Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2019
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Continuidade no Apoio ao Desenvolvimento da Competitividade das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 

O apoio às micro, pequenas e médias empresas na exploração de oportunidades de negócio 
e na reconversão e valorização tem sido uma linha de acção do Governo da RAEM. Em 
2019, o IPIM continuou a incentivar as micro, pequenas e médias empresas a participarem 
proactivamente nas feiras/exposições locais e do exterior, através da organização de 
delegações empresariais para participar nas feiras/exposições e visitas no exterior. Para 
além de conceder apoios financeiros para a participação nas feiras/exposições, o IPIM tem 
reservado espaços de exposição para as PMEs de Macau nas feiras/exposições de grande 
envergadura. O IPIM também lançou as “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio 
Electrónico (E-Commerce)”, de modo a apoiar às empresas a utilização empenhada do 
comércio electrónico para a expansão dos seus negócios. O mesmo organizou diversos 
workshops e bolsas de contacto destinados às micro, pequenas e médias empresas, para 
ajudá-las a elevarem a sua competitividade, agarrando e explorando as oportunidades de 
negócios no mercado. Em 2019, o IPIM organizou/co-organizou no total de 10 workshops 
direccionados às micro, pequenas e médias empresas e ao empreendedorismo juvenil, 
sob temas de restauração, comércio electrónico, exploração de mercados, ambiente de 
investimento e oportunidades de negócios nos PLP e promoção e desenvolvimento de 
marcas, com participação de 1.035 pessoas. Em 2019, o IPIM concedeu no total de 871 
incentivos financeiros para a participação de empresas e associações nas feiras/exposições, 
envolvendo 56 feiras/exposições locais e do exterior.

Com o intuito de apoiar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas locais e 
encorajá-las a aproveitarem plenamente as vantagens únicas de Macau enquanto “Plataforma 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, o IPIM organizou sucessivamente, em Março 
e em Novembro de 2019, em conjunto com as associações comerciais de Macau, o evento 
“Vamos Desfrutar - Mercado com Destaque para os Produtos do Mundo Lusófono e Macau”, 
no sentido de atrair mais residentes locais e turistas a entrarem e consumirem nos bairros 
comunitários, revitalizar a economia comunitária, criar um ambiente comunitário dos PLP e 
fornecer, ao mesmo tempo, mais vias de divulgação e exibição dos produtos alimentares dos 
PLP.

“Seminário sobre Experiência de Novo Comércio 
Electrónico e Intercâmbio de Matching Corporativo 

2019” decorreu num ambiente dinámico

Abertura do evento “Vamos Desfrutar – Mercado 
com Destaque para os Produtos do Mundo 
Lusófono e Macau” na Praça do Tap Seac



地址 Endereço：澳門友誼大馬路 918 號世貿中心一至四樓
World Trade Centre Building, 1st & 4th Floors,918, Avenida da Amizade, Macao

電話 Tel： (853) 2871 0300
傳真 Fax： (853) 2859 0309

網址 Website：https://www.ipim.gov.mo
電郵 Email：ipim@ipim.gov.mo 


