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1.1  Designação da empresa 

Nº contribuinte: 
Nº de registo de estabelecimento (Nº de Cadastro): Data de início de actividade: 

Em chinês: 
 

 

Em português: 
 

 

Em Inglês: 
 

 

  

1.2  Tipo de empresa 

□ Empresário individual   □ Sociedade por quotas  □ Sociedade anónima  □ Outro tipo (indique):_____________ 

 

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

□ SO          □ CO ___________________________ 

 

1.4  Descrição da actividade exercida 

 

 

 

1.5.  Informações de contacto com a empresa: 

Endereço:  

Tel:                               Fax: E-mail: 

1.6. Dados dos proprietários/sócios: (1) Preencha o n° de contribuinte em caso de sócio ser uma pessoa colectiva 

Nome dos proprietários/sócios 
N° do D.I. ou n° de 

contribuinte da sociedade (1) 
 

Nome dos proprietários/sócios 
N° do D.I. ou n° de contribuinte 

da sociedade 

    

    

    

    

    

1.7  Dados do candidato que se deslocar a Portugal através da participação neste programa: 

Nome do candidato: 

1ª PARTE – Dados da empresa candidata (reservado à empresa candidata) 

 

 

Boletim de candidatura 

à participação no Programa de Intercâmbio de Inovação e 

Empreendedorismo Juvenil entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

(Reservado à DSE) 

Nº de candidatura: 
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Cargo que o candidato desempenha na empresa: 

Conteúdo do trabalho a que o candidato se dedica na empresa: 

 

 

 

 

Tel: Telemóvel: E-mail: 

 

 
 
 

1.1  Dados pessoais de candidato 

Nome do candidato:  

Tipo e nº do documento de identificação: 

Profissão: Entidade de trabalho: 

Endereço de correspondência: 

Tel:                               Fax: E-mail: 

 

 

 

 2.1. Prazo previsto de utilização da SH: 

1ª Escolha:  desde_____dd/______mm/________aa  até_____dd/______mm/________aa  

2ª Escolha:  desde_____dd/______mm/________aa  até_____dd/______mm/________aa  

3ª Escolha:  desde_____dd/______mm/________aa  até_____dd/______mm/________aa  

(O FDIC autorizará o prazo de utilização, de acordo com a ordem dos prazos que os empresários ou indivíduos 

escolhem. O prazo de utilização compreende entre o mínimo de 1 mês e o máximo de 3 meses e poderá ser 

renovado mediante pedido. O pedido de renovação será apreciado consoante a situação real da utilização dos 

espaços de trabalho da SH. 

2.2. Data prevista de partida de viagem a Portugal correspondente ao período escolhido acima referido: 

1ª Escolha:  Partida - _____dd/______mm/________aa   Regresso - _____dd/______mm/________aa  

2ª Escolha:  Partida - _____dd/______mm/________aa   Regresso - _____dd/______mm/________aa  

3ª Escolha:  Partida - _____dd/______mm/________aa   Regresso - _____dd/______mm/________aa  

2ª PARTE – Prazo previsto de utilização da Second Home Lisboa de Portugal 

1ª PARTE – Dados do jovem empreendedor (reservado ao candidato individual) 
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(Os indivíduos aprovados para a participação no Programa de Intercâmbio de Inovação e 

Empreendedorismo Juvenil entre a China e os Países de Língua Portuguesa devem deslocar-se a Lisboa, 

Portugal, num prazo razoável correspondente ao prazo aprovado de utilização da SH, senão, será 

considerada como desistência de participação no Programa, se não houver motivos razoáveis, mesmo que 

o prazo seja autorizado previamente pelo FDIC.) 

 

 

3.1 Necessita de apoio financeiro prestado pelo Governo da RAEM?    □ Sim     □Não 

3.2 Apoio à compra de bilhete de avião:  □ Sim     □Não 

Datas planeadas para a partida e regresso: Partida:_______________________   Regresso:_____________________   

Companhia aérea e rota aérea ______________________________________________________________________ 

3.3 Subsídio de custo de vida: □ Sim     □Não 

Data de chegada a Portugal e data de regresso: 

Desde_____dd/______mm/________aa até_____dd/______mm/________aa,  total de _____________dias 

  

 
 
 

(1) O Candidato deve apresentar as informações biográficas e o “plano de intercâmbio relativo à deslocação a 

Portugal”, do qual devem constar as experiências obtidas da sua participação anterior nas formações na área do 

empreendedorismo juvenil ou nos respectivos intercâmbios, objectivo da deslocação a Portugal, previsão do 

tempo de estadia e da agenda de actividades em Portugal, projectos previstos a desenvolver, resultados 

esperados a atingir, etc. 

(2) Caso o candidato seja representante empresarial, o mesmo deve apresentar o plano de actividades emitido pela 

empresa, do qual devem constar informação geral da empresa, âmbito de actividades dedicadas, negócios 

previstos ou actividades a desenvolver, etc. 

(3) Os candidatos devem apresentar carta de recomendação emitida por escolas, associações, empresas, etc., 

através da qual recomenda a sua participação neste programa. 

(4) O candidato/ empresário deve apresentar a cópia do documento de identificação e, em caso de empresário 

comercial, pessoa colectiva, cópia do documento de identificação dos sócios. 

 

Observação: A Comissão de Apreciação pode solicitar ao requerente quaisquer dados ou documentos que considere 

relevantes, para fins de apreciação da candidatura. 

 

 
 
 
(1) Os dados pessoais recolhidos deste boletim podem ser utilizados para a execução de trabalhos que se 

enquadrem no âmbito das atribuições do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização(FDIC) e 

da DSE. 

(2) Para o cumprimento do dever legal, os dados referidos podem ser também entregues à autoridade policial, 

entidades judiciais e outras entidades competentes. 

(3) Os dados pessoais transmitidos através da rede podem correr o risco de serem vistos e utilizados por terceiros 

第三部分 – 附同之申請文件清單 

5ª PARTE – Declaração de recolha de dados pessoais 

 

4ª PARTE – Lista dos documentos de pedido anexados 

3ª PARTE – Pedido de apoio financeiro 
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não autorizados. 

(4) O requerente tem direito de pedir legalmente a consulta, rectificação e actualização dos seus dados 

preservados no FDIC e na DSE. 

 

 
 
 

Declaro que me candidato ao “Programa de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo Juvenil entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa＂nos termos das disposições, termos e condições do mesmo; estou ciente de que 

é necessário obedecer às disposições e cumprir as obrigações referidas; e garanto a veracidade das informações 
prestadas. 

Candidato ou representante competente: 

1. Nome:   

    

Assinatura:  

 

 

Cargo:       Data:  

 

2 Nome:       
    

Assinatura: 

  

 

 

Cargo: ____________________________________     Data: ____________________________ 

 

3 Nome:  

 
    

Assinatura: 

  

 

 

Cargo:      Data:  

 

 
 

 

＊  Os candidatos aprovados para a participação no Programa de Intercâmbio de Inovação e 

Empreendedorismo Juvenil entre a China e os Países de Língua Portuguesa devem cumprir os respectivos 

termos e condições. 

  

Local de entrega de candidatura: Rua Dr. Pedro José Lobo, nº1-3, Ed Banco Luso Internacional, 3ºandar, Macau-DSE 

Telefone: 28882088 ou 28755022 

 

Website：www.economia.gov.mo 

Email：paje.info@economia.gov.mo 

 

6ª PARTE – Declaração e Assinatura 


