
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Pacote de serviços 
para startups 



 

PERFIL DA CW CPA 

 
CW CPA é uma empresa de consultoria profissional fundada e gerenciada por Thomas Wong e Rosanna 

Choi. A CW CPA oferece uma ampla gama de serviços personalizados e focados no cliente com qualidade 

profissional, incluindo auditoria e outras garantias, impostos, secretariado corporativo e terceirização de 

processos de negócios, e especialidades de consultoria. O alcance global da CW CPA se estende por 

diferentes continentes, com escritórios estrategicamente localizados em Hong Kong, Shenzhen, 

Guangzhou e Xangai na China continental, Barcelona na Espanha, Londres no Reino Unido e Bogotá na 

Colômbia. Temos equipes de profissionais multilíngues multinacionais, culturalmente competentes e 

experientes, que se dedicam a atender os clientes. 

 
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS 

 

A. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO 

 
Temos o prazer de fornecer as informações para realizar a inscrição no programa de incubação 
do Hong Kong Science Park e do Hong Kong Cyberport para sua atenção. 
 

1. HONG KONG SCIENCE PARK 
 

The Hong Kong Science Park (HKSTP) fornecer suporte para empresas que desejam desenvolver 
seus negócios relacionados à tecnologia em Hong Kong. O HKSTP oferece certos tipos de 
programa de incubação para diferentes tipos de empresas de tecnologia. O HKSTP fornece 
atualmente os programas “Incu-Tech”, “Incu-Bio” e “Incu-App” para três tipos diferentes de 
indústrias. 
 

Incu-Tech 
 

O programa Incu-Tech visa apoiar o crescimento e desenvolvimento de start-ups de tecnologia biomédica 

em Hong Kong. Além de oferecer suporte para a preparação de planos de negócios e conexão com as 

partes interessadas, incluindo investimentos e agências regulatórias (como para produtos farmacêuticos) 

e arrecadação de fundos, o programa também oferece suporte como ambiente de trabalho conjunto, 

suporte de laboratório, equipamentos de P&D e software e outros relacionados serviços para negócios. 

 
Incu-App 
 

O Incu-App tem como objetivo fornecer suporte inicial para empresas que trabalham com inovação de 

negócios durante seus estágios iniciais. Os incubados desfrutarão de uma gama completa de serviços e 

instalações de suporte feitos sob medida que ajudarão a impulsionar seus negócios para o próximo nível 

de desenvolvimento. Além do pacote de auxílio financeiro, o programa também oferece local de trabalho, 

suporte tecnológico e suporte empresarial às incubadas inscritas com sucesso. 
 
Incu-Bio 



 

 

O programa Incu-Bio visa apoiar o crescimento e o desenvolvimento de start-ups de tecnologia biomédica 

em Hong Kong. Além de oferecer suporte para a preparação de planos de negócios e conexão com as 

partes interessadas, incluindo investimentos e agências regulatórias (como para produtos farmacêuticos) 

e arrecadação de fundos, o programa também oferece suporte como ambiente de trabalho conjunto, 

suporte de laboratório, equipamentos de P&D e software e outros relacionados serviços para negócios. 

 

O Programa Incu-Bio é um Programa de quatro anos administrado pelo Cluster de Tecnologia Biomédica, 

que para se inscrever neste programa, o requisito básico de elegibilidade do candidato deve ser: 

 

1) uma empresa start-up de tecnologia registrada e incorporada na HKSAR, limitada por ações de 

acordo com a Lei das Sociedades. 

2) A data de incorporação do Requerente deve ser: 

a) Não mais do que três (3) anos se o Candidato ingressou atualmente ou anteriormente no 

Programa para Empreendedores de Ciência e Tecnologia (STEP) operado pelo HKSTP. 

b) Não mais do que três (3) anos, se o Requerente foi constituído fora de Hong Kong. 

c) Não mais do que dois (2) anos para todos os outros candidatos. 

 

Requisitos mais detalhados podem ser encontrados no site do programa HKSTP Incu-Bio 

(https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-bio/). 

 

Para aplicar o programa Incu-Bio, é necessário que você forneça: 

• Proposta de negócio 
• Apresentação da Proposta de Negócio 
 

Além dos documentos acima, também é necessário que o candidato forneça outros documentos de 

apoio que podem ser encontrados no site do programa HKSTP Incu-Bio. Notas de orientação e slides de 

modelo da proposta também podem ser encontrados no mesmo site. 

 

O encarregado da incubação pode convidar o requerente para uma reunião para avaliar se o requerente 

é adequado para o programa de incubação ou não. Vale ressaltar que o oficial pode perguntar sobre: 

 

• Como seus produtos ou serviços podem contribuir para o crescimento e desenvolvimento da 

indústria relacionada em Hong Kong 

• Como sua empresa poderia contribuir para a comunidade e a sociedade de Hong Kong 

• Planos de como facilitar o apoio ao programa de incubação para ajudar o seu negócio 

• Desenvolva planos de sua empresa após receber o apoio do programa de incubação 

 

A inscrição será avaliada por um Painel de Avaliação com especialistas independentes no setor 

Biomédico após a aceitação oficial da inscrição. Os candidatos devem identificar um potencial conflito 

de interesses entre a empresa e o painel de avaliação e devem notificar o HKSTP por e-mail assim que 

tomarem conhecimento de tal situação. Os membros do Painel de Avaliação do Programa Incu-Bio 

podem ser encontrados no apêndice desta proposta. 

Acordos de acionistas e outras opções de financiamento seriam fornecidos posteriormente. 

 



 

2. HONG KONG CYBERPORT 

 

O Programa de Incubação Cyberport apóia empreendedores e start-ups com recursos que visam 

acelerar seu crescimento. O Programa de Incubação Cyberport apóia empreendedores e start-ups com 

recursos que visam acelerar seu crescimento. 

 

Cyberport fornece uma plataforma abrangente para promover o sucesso para empreendedores de 

tecnologia digital. Também oferece certos tipos de programas para diferentes estágios de start-ups e 

incubadoras. 

 

Programa de incubação do Cyberport  

 
O Cyberport Incubation Program é um programa que visa apoiar as start-ups que estão iniciando seus 

negócios. Além de uma variedade de serviços empresariais e profissionais, os incubados recebem 

suporte de até HK $ 500.000 em 24 meses. Os incubados podem participar do programa no local, no 

Cyberport, ou externamente, em suas próprias instalações. 

 

A assistência financeira do programa de incubação, incluindo: 

 

• Concessão de capital de giro inicial de HK $ 100.000 

• Subsídio de até HK $ 200.000 a ser alocado após a conclusão das avaliações de progresso 

semestrais 

• Até HK $ 200.000 para avaliação de 2 camadas orientada para o desempenho 

 

Além da assistência financeira, o programa também fornece o apoio, como espaço de trabalho sem 

aluguel, uso gratuito de salas de reuniões compartilhadas Cyberport, salas de conferência, espaços de 

trabalho compartilhado e outras instalações, e reuniões com empresários e investidores e outras 

oportunidades de networking . 

Requisitos mais detalhados podem ser encontrados no site do programa Cyberport Incubation 

(https://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_entrepreneurs/cyberport_incubation_pro

gramme). 

 
Programa de suporte acelerador do Cyberport 
 

• O programa de suporte do Cyberport Accelerator prepara incubados e ex-alunos da Cyberport 
para mercados e investidores internacionais, fornecendo até HK $ 300.000 de assistência 

financeira a cada candidato bem-sucedido. 

 

O programa de suporte do Cyberport Accelerator oferece a seguinte assistência financeira: 

 

• 75% de subsídio nas taxas do programa acelerador 

• 75% de subsídio no aluguel do escritório 

• Subsídio de 50% para estagiários 

• 75% de subsídio em viagens e acomodação 



 

• Subsídio de 75% em marketing e promoção (até HK $ 50.000) 

• 75% em serviços profissionais 

 

Requisitos mais detalhados podem ser encontrados no site do programa de suporte Cyberport Accelerator 

(https://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_partners/cyberport_accelerator_support_

programme). 

 
 
Cyberport Macro Fund 
 
O CMF é um fundo de investimento que visa co-investir com outros investidores privados e públicos 
nos empreendedores digitais Cyberport. Realizado pelos empreendedores digitais Cyberport, o 
Cyberport Macro Fund (CMF) impulsiona as start-ups estendendo a assistência além do apoio 
empresarial único. 
 
O CMF, com um tamanho inicial de HK $ 200 milhões, é definido para: 
 

• fomentar o financiamento do estágio da Série A para empreendedores digitais da Cyberport para 
ajudá-los a acelerar; e 
• promover o desenvolvimento do ecossistema de capital de risco para empreendedores digitais em 
Hong Kong. 
 

Os candidatos qualificados devem ser empresas de tecnologia digital escalonáveis com sede em Hong 
Kong, que também possuem uma das seguintes identidades: 
 
1. Incubados ou graduados de outros programas do Cyberport 
2. Empresas Cyberport Smart-Space 
3. Locatários de escritórios do Cyberport 

1.  

Requisitos mais detalhados podem ser encontrados no site do Cyberport Macro Fund 
(https://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_macro_fund). 

Acordos de acionistas e outras opções de financiamento seriam fornecidos posteriormente. 

 

B. GERENCIANDO NEGÓCIOS EM HONG KONG 
 

As empresas vêm em uma infinidade de tamanhos e formas; quanto mais complexa for a estrutura, 

maior será a carga de conformidade e governança. O tempo e o esforço envolvidos na manutenção 

dessas estruturas podem, por sua vez, se traduzir em mais custos. 

As experientes equipes de Serviços de Secretariado Corporativo da CW podem tirar essa carga de seus 

ombros, fornecendo suporte eficiente e confiável para a configuração de sua empresa e toda a 

administração relacionada para garantir a continuidade de suas atividades comerciais em Hong Kong. 

 

A conformidade anual de uma empresa limitada de Hong Kong exige: 

 

• Secretariado da Empresa 

• Contabilidade 

https://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_partners/cyberport_accelerator_support_programme
https://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_partners/cyberport_accelerator_support_programme


 

• Auditoria 

• Imposto 

 
SERVIÇO DE SECRETARIADO CORPORATIVO 

 
1. FORMAÇÃO DA HONG KONG LIMITED COMPANY 
 
Temos o prazer de fornecer as informações para a constituição de uma sociedade limitada para sua 

atenção. 

 

Para as empresas sob medida, ou seja, o cliente fornece seus nomes selecionados para incorporar 

as empresas e levará cerca de 6 dias úteis para o Registro de Empresas emitir o Certificado de 

Constituição e 9 para concluir a incorporação inteira (excluindo o tempo de postagem exigido para 

troca de documentos e abertura de contas bancárias). 

 

As informações exigidas de você: 

 

(1) Informações dos diretores (pelo menos UM DIRETOR que seja pessoa física) 

a. Cópia do passaporte 

b. Documento comprovativo de endereço residencial, como fatura de serviços públicos / extrato 

bancário de instituições financeiras em países da UE / FATF, emitido dentro de 2 meses, carteira de 

habilitação válida / carteira de identidade nacional com endereço) 

 

(2) Informações dos acionistas (pelo menos UM ACIONISTA) 

a. Cópia do passaporte 

b. Documento comprovativo de endereço residencial 

c. Número de ações a subscrever 

d. Valor pago pelas ações subscritas 

e. Descrição ou ocupação 

 
 

(3) Informações do Diretor da Reserva 
Caso a empresa possua um conselheiro e um acionista e seja a mesma pessoa, a empresa deve 
indicar mais um funcionário, conhecido como Diretor Reserva e deve fornecer as informações do 
item (1) acima. 
 
(4) Para empresa com acionista corporativo 
a. Documento (s) oficial (is) fornecendo a constituição, registro e subsequente mudança de nome, se 
houver 
b. Organograma mostrando% das participações detidas por cada empresa intermediária para os 
proprietários beneficiários finais da empresa 
c. Item (1) para proprietários beneficiários que têm o direito de exercer ou controlar o exercício de 
10% ou mais dos direitos de voto da empresa 
 
(5) Para empresa com diretor corporativo 



 

a. Documento (s) oficial (is) fornecendo incorporação, registro e subsequente mudança de nome, se 
houver 
b. Documento (s) oficial (is) listando os diretores atuais 
c. Item (1) para diretores atuais 
 

2. ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS 
 
Não é fácil abrir uma conta bancária corporativa em Hong Kong hoje em dia. Além de documentos 

corporativos padrão e documentos de identificação de diretores / acionistas, o banco também precisará 

de prova comercial de negócios existentes operados por diretores / acionistas. Portanto, eles precisam 

fornecer, por exemplo, - 

 

a. Plano de negócios para Hong Kong Company Limited 

b. Informações sobre experiências relevantes de Diretores: carta de emprego relevante, certificado, 

licença 

 

Com nosso bom relacionamento comercial com HSBC, Hong Kong, Distrito de West Kowloon, também, 

DBS Bank, Standard Chartered Bank, Banco da China, China Citic e CITI Bank. Poderíamos ajudar a 

Empresa a se preparar para a aplicação ao longo do processo. Para sua informação, a taxa de serviço 

acima mencionada para abertura de conta bancária cobre os seguintes serviços: - 

 

1. Avaliação preliminar sobre a possibilidade de abertura de conta bancária 

2. Fornecer consultoria sobre a preparação do plano de negócios, se necessário. 

3. Contato com o banqueiro de vez em quando. 

4. Marcar uma reunião com o banco e acompanhar quaisquer outras questões pendentes. 

5. Acompanhar os diretores e acionistas da empresa para comparecer à entrevista no banco em Hong 

Kong, se necessário. 

6. Fornecimento de cópias autenticadas dos documentos societários necessários para a abertura de 

conta bancária; e 

7. Itens de acompanhamento, por exemplo número da conta bancária, emissão de talão de cheques, 

PIN, dispositivo de segurança e redirecionamento do mesmo para o cliente após a abertura da conta 

 

Para que possamos entrar em contato com o banco para ver se é possível abrir uma conta para sua 

empresa, seria útil se você pudesse nos informar mais sobre sua operação comercial atual e seu plano de 

negócios futuro em Hong Kong. 

 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 

 
A Lei das Sociedades e a Lei da Receita Federal exigem que todas as pessoas que exerçam uma atividade 

comercial, profissional ou comercial em HK mantenham registros suficientes de suas receitas e 

despesas para permitir que os lucros tributáveis sejam facilmente apurados. 

Os registros comerciais devem permitir que todas as transações comerciais sejam rastreadas e 

verificadas por meio do sistema de contabilidade do início ao fim, e tais registros devem ser retidos por 

um período não inferior a 7 anos. 

O Diretor de uma empresa que deixar de tomar as medidas cabíveis para garantir a conformidade com 



 

os requisitos pode estar sujeito a uma multa de HK $ 300.000. 

 

Com base nos registros comerciais, a empresa pode preparar demonstrações financeiras por conta 

própria ou terceirizar para firma de contabilidade, que dependendo das necessidades internas, as 

demonstrações financeiras podem ser preparadas mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou 

anualmente. 

 

As demonstrações financeiras devem conter: 

1. Contabilidade geral 

2. Balancete 

3. Demonstrações financeiras 

• declarações de fluxo de caixa 

• declarações de renda 

• balanço patrimonial 

 
SERVIÇOS DE AUDITORIA  

 
A Portaria de Empresas exige que os diretores de uma empresa devem preparar demonstrações 

financeiras para cada ano financeiro e, em relação a cada ano financeiro, apresentar as demonstrações 

financeiras perante a empresa na assembleia geral anual dentro do período especificado. 

 

Para o primeiro período contábil da empresa que é superior a 12 meses, o período especificado é de 

9 meses após o primeiro aniversário de incorporação ou 3 meses após o período contábil, 

o que for posterior, a auditoria deve ser conduzida por Contador Público Certificado e de acordo com 

Hong Kong Os Padrões de Relatórios Financeiros e o Diretor de uma empresa que deixar de tomar 

medidas razoáveis para garantir a conformidade com os requisitos podem estar sujeitos a uma multa de 

HK $ 300.000. 

 

Pacote especial será oferecido a empresa sem atividade comercial. 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

 
O Departamento de Receita Federal emitirá três tipos diferentes de imposto: 

 

i. Declaração de imposto de renda (“PTR”) 

O Departamento de Receita Federal emitirá PTR para novas empresas 18 meses após a 

constituição, a Empresa deve preencher e arquivar o PTR junto com as demonstrações 

financeiras auditadas dentro de 3 meses. O prazo do imposto a partir do segundo ano varia de 

acordo com o final do ano fiscal. Se o fim do ano fiscal for 31 de dezembro, o prazo final do 

imposto será em 15 de agosto. 

 

ii. Employers return (“ER”) 

O IRD irá emitir em abril de cada ano ER para relatar a remuneração paga aos funcionários 



 

durante o ano. Os novos empregadores que não receberam ER devem entrar em contato com o 

IRD para obter o formulário. 

 

iii. Declaração de imposto individual (“ITR”) 

Em Hong Kong, o empregador não tem obrigação de reter o salário de seu imposto individual 

(exceto no caso de o funcionário deixar HK para sempre), e o IRD emitirá uma declaração de 

imposto individual para indivíduos em abril de cada ano. Os indivíduos devem preencher e 

registrar a devolução dentro de um mês. Pessoas físicas que tenham renda tributável e não 

tenham recebido suas declarações fiscais devem entrar em contato com o IRD para obter o 

formulário 

 

C. OUTRO SERVIÇOS 
 

As empresas vêm em uma infinidade de tamanhos e formas; quanto mais complexa for a estrutura, 

maior será a carga de conformidade e governança. O tempo e o esforço envolvidos na manutenção 

dessas estruturas podem, por sua vez, se traduzir em mais custos. 

 

As equipes altamente experientes de Serviços de Secretariado Corporativo da CW podem tirar esse 

fardo de seus ombros, fornecendo suporte eficiente e confiável para a configuração de sua empresa e 

toda a administração relacionada para garantir a continuidade de suas atividades comerciais em Hong 

Kong. 

 
Aviso legal 
 

As informações contidas neste documento foram reunidas em setembro de 2020. 


