
 

Atenção 
 

1. Os requerentes de apoio financeiro, pessoas colectivas, podem requerer a criação de várias contas de 
utilizador, enquanto os requerentes pessoas singulares podem, apenas, requerer a criação de uma 
conta de utilizador. 

2. Condições gerais para criação de conta de utilizador: 

(1) No caso de a entidade requerente ser uma pessoa colectiva, não deve ter fins lucrativos, deve ter 
sido constituída em Macau, de acordo com a legislação em vigor, há pelo menos dois anos; caso 
seja uma entidade, pública ou privada, com sede no exterior de Macau, deve ter uma relação de 
cooperação com a Fundação Macau; se for uma entidade pública de Macau, deve ter por 
finalidade actividade compatível com os fins estatutários da Fundação Macau. 

(2) No caso de a entidade requerente ser uma pessoa singular, deve ser portador do bilhete de 
identidade de residente de Macau. 

3. Requisitos necessários ao pedido de criação de conta de utilizador: 

(1) No caso de a entidade requerente ser uma pessoa colectiva, o pedido de criação de conta de 
utilizador deve ser efectuado pelo seu representante orgânico ou representante legal e, caso o 
pedido seja efectuado por representante designado em Assembleia Geral ou procurador, deve 
ser entregue cópia da acta da reunião da Assembleia geral da deliberação, ou cópia da 
procuração.  

(2) No caso de a entidade requerente ser uma pessoa singular, o pedido de criação de conta de 
utilizador deve ser efectuado pela própria.  

4. As contas de utilizador são classificadas em três categorias: 

(1) Conta de administrador: permite gerir as contas de utilizador da pessoa colectiva, formular 
pedidos de apoio financeiro, entregar relatórios e consultar os pedidos efectuados. 

(2) Conta superior: permite formular pedidos de apoio financeiro, entregar relatórios e consultar 
os pedidos efectuados. 

(3) Conta básica: permite consultar os pedidos efectuados. 

5. Prazo de validade da conta de utilizador:  

(1) No caso de a entidade requerente ser uma pessoa colectiva, o prazo de validade da conta de 
utilizador é igual ao prazo do mandato dos órgãos sociais em exercício de funções no momento 
do pedido de criação da conta de utilizador. 

(2) Se a entidade requerente for uma pessoa singular, o prazo de validade de conta é igual ao prazo 
de validade do bilhete de identidade de residente de Macau. 

6. Se pretender renovar / encerrar / recuperar a sua conta, deve preencher e entregar este formulário à 
Fundação Macau, em tempo útil, a fim de assegurar o correcto funcionamento da conta. 

(Não é necessário entregar esta página com o formulário preenchido.)
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Reservado à Fundação Macau 

 

A Fundação Macau adverte as entidades requerentes que os dados inseridos neste formulário electrónico podem vir a 
ser visualizados ou usados por terceiros não autorizados, no caso de acesso a esta plataforma através de rede pública 
de internet, por falta de segurança da rede. A Fundação Macau apela aos interessados para o uso de uma rede de 
internet o mais segura possível sempre que pretenda aceder a esta plataforma. 
 
Estes dados devem ser preenchidos online. 

I. Dados referentes à entidade requerente  

1.1 Designação da entidade requerente (quando se trate de pessoa colectiva): 

1.2 Nome do requerente: 1.3 Cargo do requerente (quando se trate de pessoa 
colectiva): 

Presidente  Presidente da Direcção 

Representante legal ou procurador 

1.4 Número de telefone do requerente: 1.5 Tipo e número de documento de identificação: 

 BIR de Macau n.º  

 Outro: _____________________ n.º  

1.6 Nome da pessoa de contacto: 1.7 Cargo da pessoa de contacto: 

1.8 Número de telefone da pessoa de contacto: 1.9 E-mail da pessoa de contacto: 

1.10 Endereço para correspondência: 

II. Abertura / renovação / recuperação / encerramento da conta 

2.1  Recuperação de conta(s) criada(s) 2.2.  Encerramento de conta(s) criada(s) 

N.º Nome do utilizador E-mail 
(um e-mail para cada conta, não 

podendo ser repetido) 

Número de 
telemóvel 

(para obtenção do 
código de 

autenticação)

Categoria da 
conta 

Tipo de 
pedido 

2.3      

2.4      

2.5      
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2.6      

2.7      

2.8      

III. Anexos 

3.1  Cópia do documento de identificação do 
requerente 

3.2  Cópia válida dos estatutos da pessoa colectiva 
emitida pelos serviços competentes

3.3  Certificado válido de composição dos órgãos 
sociais emitido pelos serviços competentes 

3.4  Formulário “Dados necessários da entidade 
requerente – ficha adicional” (se for o 1.º 
pedido ou no caso de alteração dos titulares dos 
órgãos sociais) 

3.5  Outros (procuração, acta de reunião, etc.) 

IV. Declaração para recolha de dados pessoais 

1. Os dados pessoais disponibilizados neste formulário destinam-se a fins relacionados ao acesso e utilização da 
plataforma online para pedido de apoio financeiro da Fundação Macau assim como para fins estatísticos e de 
investigação. 

2. Para cumprimento de obrigações legais, os referidos dados podem ser transmitidos a órgãos policiais, judiciais ou 
outras entidades competentes para o efeito. 

3. Os requerentes têm o direito de consultar, rectificar ou actualizar os dados disponibilizados à Fundação Macau. 

V. Declaração 
 

O(s) signatário(s) declara(m) ter tomado conhecimento da “declaração para recolha de dados pessoais” e que os dados 
disponibilizados correspondem à verdade. Mais declara(m): 
 
1. Solicitar à Fundação Macau a abertura da(s) conta(s) indicada(s) neste formulário em seu nome ou em nome da pessoa 

colectiva que o(s) signatário(s) representa(m) para acesso à plataforma online para pedido de apoio financeiro; 
2. Não divulgar o nome de utilizador e a password a terceiros para salvaguardar os direitos e interesses da(s) entidade(s) 

signatária(s) e informar, em tempo útil, a Fundação Macau de qualquer situação de utilização ilegal da sua conta por 
terceiros não autorizados para que sejam tomadas as medidas necessárias; 

3. Ter tomado conhecimento de que a Fundação Macau pode, a qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, 
alterar, cancelar, suspender ou fazer cessar quaisquer serviços disponibilizados na plataforma online para pedido de 
apoio financeiro, não assumindo qualquer responsabilidade pelos prejuízos causados aos utilizadores ou a terceiros 
devido à alteração, cancelamento, suspensão ou cessação dos serviços em causa;  

4. Ter tomado conhecimento de que a Fundação Macau não assume qualquer responsabilidade pelos prejuízos causados 
por razões alheias ao seu controlo razoável, como por exemplo, resultantes de avaria, interrupção do funcionamento 
ou falha da plataforma online para pedido de apoio financeiro e ainda nas situações de interrupção, atraso ou corte de 
ligação à rede, podendo resultar em qualquer atraso, falha, falta ou erro no envio, recepção ou execução de operações 
de dados, efectuada através de Internet. 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___________＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Assinatura do requerente conforme o documento de identificação               Data 
        (e carimbo se a entidade requerente for uma pessoa colectiva)                                 

                               
 
 

Reservado à Fundação Macau 

Recepção  
Introdução de 

dados 
 Revisão  
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