
 
 

 
   

Anexo ao Boletim 

Nome do estabalecimento:           ABC PLANEAMENTO DE PUBLICIDADE 

 

PARTE I: Dados do empresário comercial, pessoa colectiva 

1.1  Nome do empresário: ABC PUBLICIDADE LDA. 1.2 Nº do registo comercial: 12345 SO 

1.3  Informação dos sócios: 
 

Nome do sócio 
Nº do documento de identificação / 

Nº do registo comercial 

Percentagem de  

quotas 

CHAN TAI MAN 5123456(7) 60 % 

CHAN SIO MAN 5234567(8) 40 % 

 
 

 % 

   % 

   % 

PARTE II: Currículo 

2.1 

Habilitações académicas e profissionais 

(Preencha o grau académico mais elevado e/ou as habilitações académicas ou qualificações profissionais que são 

relacionadas com os requisitos à candidatura e as actividades exercidas pela empresa.) 

De – até (mês/ano) Nome da Instituição Grau académico / Qualificação adquirida 

09/1998 – 06/2002 Universidade XX Licenciatura – XXXX 

   

   

2.2 Experiências profissionais  

De – até (mês/ano) Entidade Cargo Funções principais 

07/2005 – 01/2013 XX Design de Publicidade Companhia Lda. Gerente de cliente e 

marketing 

Responsabilizado em: contactar com 

os clientes, introdução dos planos de 

publicidade, elaborados de acordo 

com as exigências e orçamento do 

cliente, acompanhar e coordenar o 

andamento dos trabalhos. 

    

    

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

Designação do serviço público Conteúdo do pedido 

Fundo das Indústrias Culturais Concessão de MOP100.000,00 como a verba de apoio ao 

projecto XXX 

  

(Caso o espaço não seja suficiente, pode anexar o conteúdo numa folha separada.) 

Assinatura: 

Chan Tai Man  Chan Sio Man 

                                                                            

  Data da assinatura: 2017  ano  08  mês  15  dia 

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 

Boletim de candidatura ao  

Plano de Apoio a Jovens Empreendedores 
 

Preencha conforme os 

dados  constantes no 

registo comercial  

Preencha a designação do estabelecimento 

constante da declaração modelo M/1 da 

Contribuição Industrial da DSF, ficando 

igual à do ponto 1.2 do boletim de 

canditatura.  

Preencha a designação do estabelecimento 

constante da declaração modelo M/1 da 

Contribuição Industrial da DSF, ficando igual à 

do ponto 1.2 do boletim de canditatura. 

Preencha o nome do 

contribuinte/ designação da 

sociedade constantes da 

declaração modelo M/1 da 

Contribuição Industrial 

da DSF, ficando igual ao 

(à) do ponto 1.1 do boletim 

da canditatura. 

Caso o sócio seja pessoa colectiva, 

preencha o nº do registo comercial 
Caso o sócio seja pessoa colectiva, 

preencha o nº do registo comercial 

Caso o sócio seja pessoa colectiva, 

preencha o nº do registo comercial 

 

Preencha o grau académico mais elevado e/ou as habilitações 

académicas ou qualificações profissionais que são relacionadas com os 

requisitos à candidatura e com as actividades exercidas pela empresa. 

Preencha as informações sobre experiência profissional, 

incluindo o período em que está (estava) no emprego, nome da 

empresa, cargo e simples apresentação das principais tarefas; 

caso tenha experiência de trabalho relacionada com a actividade 

da empresa candidata, pode prestar as respectivas informações. 

Faça uma breve descrição em relação aos apoios 

financeiros concedidos ou projectos de apoio, 

nomeadamente, o montante concedido, o conteúdo 

de projectos, etc. 

Exemplar para o preenchimento do formulário – Anexo ao Boletim 


