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 Primeira vez  Actualização de dados Reservado 
para o 

Gabinete 
N.º   

 

Declaração de Recolha de Dados Pessoais:  
Ao abrigo do disposto constante na Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais): 
1. Os dados pessoais fornecidos pelos requerentes, para o requerimento do “Apoio Financeiro para as Actividades 

Estudantis das Instituições do Ensino Superior”, são utilizados apenas para as finalidades directamente relacionadas 
com o requerimento. 

2. Nas situações que correspondam às finalidades do requerimento ou no cumprimento de obrigações legais, os dados, 
acima referidos, podem ser transferidos para outros órgãos ou entidades competentes. 

3. O requerente tem o direito, nos termos da lei, de consultar, rectificar ou pedir para cancelar os dados pessoais, 
arquivados no GAES. 

4. O tratamento de dados pessoais recolhidos por este Gabinete está de acordo com o respectivo disposto da Lei n.º 
8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais). Caso queira consultar a lei acima referida, pode fazê-lo na respectiva 
página electrónica.   

 

※ Se não for associação de estudantes do ensino superior, não necessita de preencher este formulário, e a associação requerente deve, apenas, 
entregar os documentos comprovativos da estrutura da direcção, emitidos pela Direcção dos Serviços de Identificação da RAEM/ reconhecidos 
pela mesma associação. 

INFORMAÇÕES  SOBRE A ASSOCIAÇÃO 

Nome 

Em chinês  

Em 
português  

Em inglês
(se for 

aplicável)
 

Sede da 
associação  

Endereço de 
contacto 

  (Se for o mesmo endereço, não precisa de preencher) 

 

Telefone  Fax  E-mail  
Total de 
membros 

 

Período do 
Mandato 

De   ______   /   _______   Até   _______   /   _______   
(mês)           (ano)                (mês)            (ano) 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A COMUNICAÇÃO EXTERNA DA ASSOCIAÇÃO 

Website  E-mail  

Plataforma 
de rede social 

(Pode fornecer vários meios) 

 

Breve 
apresentação 
da associação 

(Pode entregar, junto com a apresentação de actividades principais, sob forma de anexo) 

 

※ Aceita que as “Informações sobre a Comunicação Externa da Associação” possam ser carregadas na página 
electrónica do Gabinete?    ☐ Aceito     ☐ Não aceito 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES DOS DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO 
※ A direcção é, normalmente, uma estrutura constituída por: Assembleia Geral, Conselho de Gestão e Conselho Fiscal.  
※ Se os espaços forem insuficientes, pode inserir linhas adicionais ou anexar folhas como suplemento da presente tabela.

Título 

Nome 
 

Dados Pessoais 

Em chinês 
Em língua 

estrangeira ou 
romanizado 

Instituição 
do ensino 
superior 

frequentada

Área 
profissional 

do curso 
frequentado

※Data prevista 
para a 

graduação 
(Ano / Mês) 

Tel. E-mail 

GABINETE DE APOIO AO ENSINO 
SUPERIOR 

 Tabela com Breves Informações sobre as Associações dos 
Estudantes do Ensino Superior
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Pessoa para 
contacto 

   
 

   

※  A preencher, apenas, por estudantes que estão a frequentar curso. 
 
 

Nome da 
pessoa que 

preencheu o 
formulário 

 Título  
Carimbo da 
Associação 

 

Data 
(Dia/Mês/Ano) 

 
 

 


