Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau
Entrada nos centros de incubação de negócios para os jovens no Interior da China
Boletim de candidatura

(A preenhcer pelo CINJ)
N.º do pedido:

1ª Parte – Dados de candidato
Nome (em chinês):

Nome (em português):

N.º do BIR da RAEM:

N.º do salvo-conduto concedido aos residentes de
Hong Kong e Macau para entrada e saída do Continente /
N.º do passaporte:

Telemóvel (de Macau):

Telemóvel (do Interior da China):

E-mail:

Cargo que se assume neste projecto:

Morada (em Macau):
Estabelecimento do ensino superior:

Ano de graduação:

Grau académico máximo obtido:

Especialidade académica:

2ª Parte – Descrição de projecto
Projecto/ Empresa do Interior da China:

Sector a que pertence:

Centro de incubação no qual se candidata para entrar:
 Parque de Criatividade, Inovação e Empreendedorismo - Comunidade Cultural e Criativa para Jovens de Guangdong, Hong
Kong e Macau, em Nansha, Guangzhou
 Oficina (Internacional) de Inovação para os Jovens de Guangdong, Hong Kong e Macau, Guangzhou
 Base de Incubação de Pasto de Unicórnios, Guangzhou
 Casa dos jovens de Hong Kong e Macau no Distrito de Tianhe, Guangzhou
 Acelerador da Indústria Internacional dos Jovens Empreendedores de Guangdong e Macau, Guangzhou
 Centro de Jovens Empresários e Inovação de Qianhai Shenzhen-Hong Kong, em Qianhai, Shenzhen
 Vale de Criação de Negócios para os Jovens de Macau em Hengqin, em Hengqin, Zhuhai
 Centro de Serviços de Transformação de Projectos de Hong Kong e Macau no Lago de Songshan, Dongguan
 Base de Empreendedorismo para os Jovens de Hong Kong e Macau no Lago de Songshan, Dongguan
 Espaço de Empreendedorismo de E-Park, Zhongshan
 Parque de Empreendedorismo de Alta Tecnologia de Tocha, Jiangmen

3ª Parte – Dados de empresa registada no Interior da China (caso aplicável)
Nome:
Endereço do registo:
Pessoa colectiva inscrita:

Data do registo:

Capital registado:

Investidores, seu montante e percentagem do capital:
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Nome

Montante

Percentagem

4ª Parte – Dados de principais membros neste projecto
Membro I
Nome (em chinês):

Nome (em português):

Tipo de documento de identificação:

N.º de documento de identificação:

Telemóvel (de Macau):

Telemóvel (do Interior da China):

Estabelecimento do ensino superior:

Ano de graduação:

Grau académico máximo obtido:

Especialidade académica:

Cargo que se assume neste projecto:
Membro II
Nome (em chinês):

Nome (em português):

Tipo de documento de identificação:

N.º de documento de identificação:

Telemóvel (de Macau):

Telemóvel (do Interior da China):

Estabelecimento do ensino superior:

Ano de graduação:

Grau académico máximo obtido:

Especialidade académica:

Cargo que se assume neste projecto:
Observação: É favor oferecer os dados de outros dois principais membros, com excepção do candidato.

5ª Parte – Lista de documentos anexos
(1) Fotocópia do BIR da RAEM do candidato;
(2) Fotocópia do Salvo-conduto concedido aos residentes de Hong Kong e Macau para entrada e saída do Continente
(Salvo-conduto) do candidato; se ele não é titular do Salvo-conduto, submeta fotocópia de passaporte;
(3) Fotocópia do documento de identificação dos principais membros referidos;
(4) Apresentação do projecto, da qual constam, nomeadamente, os seguintes conteúdos:
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i. Informações sobre os negócios (incluindo: âmbito da actividade, perspectiva do sector, vantagens dos produtos
comercializados/serviços prestados, clientes alvo, concorrência existente, meios de publicidade, etc.)
ii. Situação de funcionamento (incluindo: recursos humanos, rendimentos, vendas actuais ou sua previsão, custos de
funcionamento e outros canais de angariação de fundos, etc.)

Observação: A Direcção dos Serviços de Economia pode exigir ao candidato, consoante o caso, outros documentos, relatórios
ou elementos que considere relevantes.

6ª Parte – Declaração de recolha de dados pessoais
(1) Os dados pessoais recolhidos no presente formulário, podem ser utilizados para execução dos trabalhos no domínio das
atribuições da Direcção dos Serviços de Economia.
(2) Em cumprimento de obrigação legal, os dados pessoais podem ser comunicados às autoridades policiais e judiciais, assim
como outras entidades competentes.
(3) Os dados pessoais do declarante a circular na rede, pode correr o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não
autorizados.
(4) O declarante tem direito de aceder, rectificar ou actualizar os seus dados pessoais conservados na Direcção dos Serviços de
Economia.

7ª Parte – Declaração e Assinatura
Declaro que me candidato à “Entrada nos centros de incubação de negócios para os jovens no Interior da China＂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.



Concordo que a Direcção dos Serviços de Economia irá transferir informações prestadas no presente formulário ao
respectivo centro de incubação do Interior da China para efeitos de acompanhamento do trabalho de entrada.
Discordo que a Direcção dos Serviços de Economia irá transferir informações prestadas no presente formulário ao
respectivo centro de incubação do Interior da China para efeitos de acompanhamento do trabalho de entrada.

Candidato:

Assinatura:

Data:

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras.



Concordo que a Direcção dos Serviços de Economia irá transferir informações prestadas no presente formulário ao
respectivo centro de incubação do Interior da China para efeitos de acompanhamento do trabalho de entrada.
Discordo que a Direcção dos Serviços de Economia irá transferir informações prestadas no presente formulário ao
respectivo centro de incubação do Interior da China para efeitos de acompanhamento do trabalho de entrada.

Membro I:

Assinatura:

Data:

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras.



Concordo que a Direcção dos Serviços de Economia irá transferir informações prestadas no presente formulário ao
respectivo centro de incubação do Interior da China para efeitos de acompanhamento do trabalho de entrada.
Discordo que a Direcção dos Serviços de Economia irá transferir informações prestadas no presente formulário ao
respectivo centro de incubação do Interior da China para efeitos de acompanhamento do trabalho de entrada.

Membro II:

Assinatura:

Data:

Local de atendimento: Avenida do Governador Jaime Silvério Marques N° 29, The Carat, B3, Macau
Tel: (853) 2872 4365
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