此欄由部門職員填寫

建築、工程及城市規劃專業委員會

A preencher pelo funcionário da subunidade

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (CAEU)

收件編號 :

培訓實體舉辦持續進修活動認可申請表
培訓實體舉辦持續進修活動認可申請表
Pedido de reconhecimento da acção de formação contínua
da responsabilidade da entidade formadora

Entrada n. ° : T-_________/20____de___________

本申請根據第 1/2015 號法律《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》第二十條的規定提出。
Pedido formulado nos termos do art.° 20.° da Lei n. ° 1/2015 (Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e
do urbanismo).

第一部份 1.ª Parte
申請人資料
申請人資料 Dados do requerente:
實體名稱:

Designação da
entidade:

聯絡人:

Pessoa a
contactar:

聯絡地址:

Endereço de
correspondência:

中文

Chinês

葡文

Português

中文

姓:

名:

葡文

姓:

名:

Chinês

Apelido:

Português

中文

手機(本地):

Nome:

Apelido:

Telemóvel (local):

Nome:

Chinês

葡文

Português

第二部份
第二部份 2.ª Parte (請用 指出選項) (assinale com a sua opção)
持續進修活動資料 Informação da acção de formação contínua:
發出出席證明的
培訓實體名稱:

Entidade formadora
que emitiu o
certificado de
frequência:

活動名稱:

Designação da
acção:

舉辦地點:

Local da realização
da acção:

舉辦日期:

Data de realização:

活動類别:
Tipo de acção
授課語言:

Língua veicular:

活動性質:

Natureza da acção:

中文

Chinês

葡文

Português

中文

Chinês

葡文

Português

中文

Chinês

葡文

Português

從 De _______/_______/________至 a_______/_______/________
日 dia 月 mês 年 ano
日 dia 月 mês 年 ano

培訓時數 (必須以 0.5 小時為單位):

Carga horária da acção de formação (Deve ser por
período de 30 minutos):

小時 horas

_________

□ 課程 Curso □ 講座 Congresso

□ 研討會 Seminário □ 工作坊 Workshop □ 網上課程

□ 中文 Chinês

□ 葡文 Português

□ 專業

(
)
(Preencha as áreas de especialização previstas na lei)

Formação
especializada

□ 英文 Inglês

必須按照法律規定的專業範疇填寫

Curso online

□ 其他 Outra__________

□ 其他 Outra

請指出所屬範疇)

(
(Indique a área)
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第三部份 3.ª Parte
個人聲明 Declaração do requerente:
(請用 指出選項) (assinale com a sua opção)
□ 本人聲明已
本人聲明已提交以下必須的文件:

Declaro que entreguei os seguintes documentos:
1.

持續進修活動內容的具體說明（須以 A4 呎吋紙張提供，並儘可能具備中葡/中英對照）。

Breve apresentação dos conteúdos da acção de formação contínua (deve ser apresentado em papel A4 e, sempre que possível, em
formato bilíngue, ou seja, chinês - português / chinês - inglês).
2.
A4
/
Breve apresentação da calendarização da acção de formação contínua (deve ser apresentado em papel A4 e, sempre que possível,
em formato bilíngue, ou seja, chinês - português / chinês - inglês).
3.
Destinatários da acção de formação contínua.
4.
/
A4
/
Dados referentes à qualificação profissional e anos de experiência profissional do formador/orador (deve ser apresentado em papel
A4 e, sempre que possível, em formato bilíngue, ou seja, chinês - português / chinês - inglês).

持續進修活動的具體流程及時間表（須以 呎吋紙張提供，並儘可能具備中葡 中英對照）。
持續進修活動的培訓對象。
培訓員 講者專業資歷的資料（須以 呎吋紙張提供，並儘可能具備中葡 中英對照）。

□

本人聲明會提交參與持續進修活動人員清單
本人聲明會提交參與持續進修活動人員清單。
參與持續進修活動人員清單。

Declaro que apresentarei a lista de participantes da acção de formação contínua.

□

本人聲明提交
本人聲明提交的資料均為屬實及無誤
提交的資料均為屬實及無誤，
的資料均為屬實及無誤，同時知悉填寫虛假聲明，
同時知悉填寫虛假聲明，須負刑事責任。
須負刑事責任。

Declaro que todas as informações apresentadas são verdadeiras, que não contêm erros e que tomei conhecimento que a
prestação de falsas declarações me poderá fazer incorrer em responsabilidade criminal.

本人同意 Concordo com:
-

以 □中文 □葡文 接收由委員會發出的任何資訊或通知。
o envio de quaisquer informações ou avisos por parte deste Conselho □em chinês □em português.
□ 透過本地手機號碼_____________接收由委員會發出的短訊通知。
o envio de avisos por parte deste Conselho através de SMS para o número do telemóvel acima referido _____________.
□ 選擇以自取方式收取委員會之回覆函件。
a opção de levantar pessoalmente o ofício de resposta junto deste Conselho.

________________________________
須由申請實體的合法代表人簽署及蓋印
(須填寫「法人代表聲明書」)

日期 Data: ______/______/_______

日 dia 月 mês 年 ano

O impresso deve ser assinado e carimbado pelo representante legal da entidade
(Deve-se ainda preencher a “Declaração de representante da pessoa colectiva”)

收集個人資料聲明 Declaração de Recolha de Dados Pessoais
根據第 8/2005 號法律«個人資料保護法»的規定：
Nos termos da Lei n.° 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais):
1. 在本表格內所提供的個人資料只會用作處理申請的用途。
Os dados pessoais constantes deste impresso serão utilizados para fins de tratamento do pedido.
2. 基於履行法定義務，上述資料亦有可能轉交其他有權限實體。
Em cumprimento de obrigações legais, os referidos dados poderão ser disponibilizados a outras entidades competentes.
3. 申請人有權依法申請查閱、更正或更新存於本委員會的個人資料。
O requerente tem direito ao acesso, à rectificação e à actualização dos seus dados pessoais arquivados neste Conselho.
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第四部份 4.ª Parte
委員會輔助部門專用 Espaço reservado aos serviços de apoio ao CAEU
□
□
□
□
□
□
□

1.

持續進修活動內容的具體說明（須以 呎吋紙張提供，並儘可能具備中葡 中英對照）。

A4
/
Breve apresentação dos conteúdos da acção de formação contínua (deve ser apresentado em papel A4 e, sempre que possível, em
formato bilíngue, ou seja, chinês - português / chinês - inglês).
2.
A4
/
Breve apresentação da calendarização da acção de formação contínua (deve ser apresentado em papel A4 e, sempre que possível,
em formato bilíngue, ou seja, chinês - português / chinês - inglês).
3.
Destinatários da acção de formação contínua.
4.
/
A4
/
Dados referentes à qualificação profissional e anos de experiência profissional do formador/orador (deve ser apresentado em papel
A4 e, sempre que possível, em formato bilíngue, ou seja, chinês - português / chinês - inglês).
5.
Lista dos participantes em acções formação anteriormente realizadas.
6.
____________________
Reconhecimento da acção de formação contínua n.º ____________________ (a preencher após apreciação por parte do Conselho).
7.
Declaração de representante da pessoa colectiva.

持續進修活動的具體流程及時間表（須以 呎吋紙張提供，並儘可能具備中葡 中英對照）。
持續進修活動的培訓對象。
培訓員 講者專業資歷的資料（須以 呎吋紙張提供，並儘可能具備中葡 中英對照）。
已參與持續進修活動人員清單。
持續進修活動認可編號
法人代表聲明書。
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