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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.  Informações de contacto com a empresa: 

Endereço:  

Tel:                               Fax: E-mail: 

1.5  Dados do candidato aprovado para se deslocar a Portugal através da participação neste Programa: 

Nome da pessoa que se deslocar a Portugal: 

Tel: Telemóvel: E-mail: 

 

 
 
 

1.1  Dados pessoais de candidato 

Nome do candidato:  

Tipo e nº do documento de identificação: 

 

 
Formulário de pedido de renovação do prazo 

da 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 à participação no presente Programa: 

Nº de pedido de renovação: 

1ª PARTE – Dados da empresa aprovada para a participação no Programa (reservado à empresa candidata) 

 

1ª PARTE – Dados do candidato aprovado para a participação no Programa (reservado ao candidato individual) 
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Endereço de correspondência: 

Tel:                               Fax: E-mail: 

    
 

 

Prazo que foi autorizado para utilização da SH Lisboa de Portugal: 

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

Prazo requerido para utilização prolongada: 

Desde_____dd/______mm/________aa  até_____dd/______mm/________aa  

Motivo do pedido de prorrogação: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

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

3.2 Subsídio de custo de vida: □ Sim     □Não 

Prazo de estadia em Portugal: 

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

 

 
 
 
(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 

não autorizados. 

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

4ª PARTE – Declaração de recolha de dados pessoais 

 

2ª PARTE – Prolongação do prazo de utilização da Second Home Lisboa de Portugal 

 

3ª PARTE – Pedido de subsídio financeiro 
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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＂–《Utilização gratuita da Second Home Lisboa de Portugal》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. 

 

＊O pedido de renovação pode ser apresentado nos ú ltimos 15 dias úteis que antecedem o termo do prazo 

de utilização da SH. O pedido é apreciado pela Comissão de Apreciação, tendo em conta a situação de 

actividades desenvolvidas pelo candidato em Portugal, em seguida, é decidido pelo Conselho 

Administrativo do FDIC. 

 

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 

 

5ª PARTE – Declaração e Assinatura 

 


