
Plano de Distribuição das Publicações Culturais de Macau no Exterior 
Declaração para venda à consignação  

N.º: 

 （Reservado à Plaza Cultural Macau Lda.）

Dados do consignante 
(1) Associação editora
É a primeira vez que participa no Plano de Distribuição? 
□ Em caso afirmativo é necessário entregar: 1) cópia da publicação dos estatutos no Boletim Oficial da RAEM;

2) cópia do certificado de inscrição emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação; 3) cópia do BIR do
representante legal da Associação.

□ Em caso negativo só é necessário entregar algum dos documentos acima referidos, no caso de actualização de
informações.

Denominação 
Identificação do 
representante legal BIR n.º 
Cargo do 
representante Tel 

Email 
Sede 
(2) Autor
É a primeira vez que participa no Plano de Distribuição? 
□ Em caso afirmativo é necessário entregar   □ Em caso negativo só é necessário entregar cópia do BIR no

cópia do BIR                              caso de actualização de informações.
Nome BIR n.º 
Tel: Email 
Morada 

O consignante declara que: 
(1) Leu atentamente, compreendeu, concorda e aceita o Regulamento do Plano de

Distribuição das Publicações Culturais de Macau no Exterior;
(2) Garante que todas as informações fornecidas nesta Declaração e respectivo anexo são

verdadeiras.
(3) Está ciente de que será excluído do Plano de Distribuição no caso de prestação de falsas

informações, assumindo todas as responsabilidades legais e o pagamento de eventuais
danos daí resultantes.

Dados da Plaza Cultural Macau Lda.
Denominação Plaza Cultural Macau Lda. 
Sede Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 32G, Macau 
Contacto Sr. Ho, Sr.ª Lau      Tel: 28305613      Email: plaza@macau.ctm.net 



  

O consignante autoriza a Plaza Cultural Macau Lda. a contratar um terceiro para 
efectuar a distribuição e a venda à consignação, fora da RAEM, dos livros constantes do 
anexo, de acordo com as seguintes condições: 
 
(1) O consignante fornece à Plaza Cultural Macau Lda. livros sobre os quais detém o direito 

patrimonial de autor para que esta os entregue ao distribuidor para venda à consignação, 
garantindo que não são violados direitos de autor de terceiros e que, caso os envolvidos 
na execução do Plano de Distribuição venham a ser demandados pela violação de direitos 
autorais ou outros, o consignante assume todas as responsabilidades legais daí 
resultantes; 

(2) O consignante concorda com a distribuição e a venda à consignação dos livros, em 
regime de exclusividade na Região Administrativa Especial de Hong Kong e de não 
exclusividade fora de Hong Kong; 

(3) O consignante garante o fornecimento dos livros na quantidade máxima indicada no 
anexo à presente Declaração;  

(4) O consignante compreende e aceita que poderá não haver qualquer encomenda e que os 
seus livros poderão não vir a estarem patentes ao público;  

(5) O preço de venda dos livros, em patacas, é o que for determinado pelo consignante, no 
anexo à presente Declaração. 

(6) Na venda à consignação, o preço em dólares de Hong Kong é igual ao preço em patacas e 
o consignante concede ao vendedor uma comissão de 50% sobre o preço de venda, em 
dólares de Hong Kong, a descontar no produto das vendas; 

(7)  A Plaza Cultural Macau Lda. e o distribuidor por si contratado procederão ao acerto e  
liquidação de contas no final do ano, constituindo obrigação da primeira, entregar ao 
consignante, no primeiro trimestre do ano subsequente, o produto das vendas, em dólares 
de Hong Kong. 

(8) Compete aos tribunais da Região Administrativa Especial de Macau, com exclusão de 
quaisquer outros, a resolução de quaisquer litígios entre o consignante e os demais 
envolvidos na execução do Plano de Distribuição. 

  

Declaração sobre recolha de dados pessoais 
1. Os dados pessoais fornecidos serão utilizados apenas no âmbito da execução do Plano de 

Distribuição das Publicações Culturais de Macau no Exterior, sendo tratados de acordo 
com o disposto na Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção dos Dados Pessoais) e eliminados no 
termo do Plano. 

2. A Plaza Cultural Macau Lda. pode, no cumprimento de obrigação legal, ou a pedido do 
respectivo titular, comunicar os dados pessoais do consignante.  

3. O consignante pode, nos termos legais, exigir à Plaza Cultural Macau Lda. a consulta e 
rectificação dos seus dados pessoais.  

 
 
 
 

 



  

Documentos entregues: (reservado à Plaza Cultural Macau Lda.)              
(1) Associação editora Verificado por: _____________      

Data: 
(  ) Declaração para venda à Consignação 
(  ) Anexo à Declaração para venda à Consignação - Livros a fornecer _____página(s) 
(  ) _____Ficha(s) de Livro(s) 
(  ) _____Capa(s) de livro(s)  
(  ) Cópia da publicação dos estatutos da associação no Boletim Oficial da RAEM 
(  ) Cópia do certificado de inscrição emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação 
(  ) Cópia do BIR do _____ representante legal da associação 

(2) Autor                                       Verificado por: ____________            
Data: 

(  ) Declaração para venda à Consignação 
(  ) Anexo à Declaração para venda à Consignação - 

Livros a fornecer_____ página(s) 
(  ) _____Ficha(s) de Livro(s) 
(  ) _____Capa(s) de livro(s) 
(  ) Declaração sobre o direito patrimonial de autor 

do livro 
(  ) Cópia de _____ BIR 

 

  

(1) Associação editora 
Assinatura do representante legal da associação  
(de acordo com o documento de identificação) 

Carimbo da associação 

 
 
 

Data：   Ano    Mês   Dia 

 
 
 

Data：   Ano    Mês   Dia 

(2) Autor(es) 
Assinatura(s) (de acordo com o(s) documento(s) de identificação) 

 
 
 

Data：   Ano    Mês   Dia 

 
 
 



  

Plano de Distribuição das Publicações Culturais de Macau no Exterior 
Livros a fornecer  

Anexo 
 

O consignante fornece os seguintes livros no âmbito do Plano de Distribuição das 
Publicações Culturais de Macau no Exterior 

São incluídos dois exemplares gratuitos de cada livro para promoção. 
 
Assinatura do autor/representante legal                                   Carimbo 
da associação editora      
(de acordo com o documento de identificação) 

 

 
__________________________________          ______________________________ 
Data：   Ano   Mês   Dia 

N.º Título ISBN de Macau Ano de 
publicação 

Preço 
(MOP) 

Quantidade 
máxima 
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