收件編號
Entrada N.º

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
承諾聲明書
Declaração de Compromisso
請用正楷填寫本申請表，並在適用

填上 “” 。

Por favor preencha este boletim de requerimento em letras legíveis, assinalando com “” no
1

se for aplicável.

聲明人認別資料 Identificação do declarante

個人 Pessoa singular
姓名

出生日期（日/月/年）

國籍

Nome

Data de nascimento (dia / mês / ano)

Nacionalidade

身份證明文件

身份證明文件編號

聯絡電話

Documento de identificação

N.º do documento de identificação

Telefone

發證機關

簽發日期（日/月/年）

電郵

Emitido por

Data de emissão (dia / mês / ano)

E-mail

聯絡地址
Morada

集體 Pessoa colectiva
名稱

聯絡電話

Denominação

Telefone

聯絡地址

電郵

Morada

E-mail

2

簽署人身份 Qualidade do signatário
備註：倘申請人為個人，且由其本人簽署，不須填寫此部份。Observações: Se o requerente for uma pessoa singular, e assinar por si mesmo, não tem que preencher esta parte.

姓名/名稱
Nome /Denominação
集體代表人
Representante da
Pessoa colectiva
受託人
Mandatário
其他
Outros_____________
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聯絡地址
Morada
出生日期（日/月/年）

國籍

Data de nascimento (dia / mês / ano)

Nacionalidade

身份證明文件

身份證明文件編號

Documento de identificação

N.º do documento de identificação

發證機關

簽發日期 （日/月/年）

Emitido por

Data de emissão (dia / mês / ano)

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：
De acordo com a Lei no 8/2005- “Lei da Protecção de Dados Pessoais”:
1. 在本表格內所提供的個人資料會用作處理申請及統計的用途。
Os dados pessoais recolhidos são tratados com finalidades relativas ao seu requerimento e estatísticas.
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 obrigação legal, os dados pessoais podem ser comunicados às outras entidades competentes.
3. 申請人有權依法申請查閱、更正或更新存於本局的個人資料。
Os titulares dos dados têm direito de acesso, rectificação e actualização aos seus dados pessoais conservados pelos CTT.

簡簽 Rubrica____________
RAD-4
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為着有關之目的，本人（我等）茲聲明，承諾遵守及使遵守本地及國際間有關無線電通訊之法例，並遵從郵電局發出關
於裝設及使用無線電通訊網或站的指示。
O(s) signatário(s) declara(m), para os devidos efeitos, que se compromete(m) a observar e a fazer observar os preceitos
estabelecidos na Legislação Local e Internacional sobre Radiocomunicações e bem assim acatar todas as instruções emanadas da
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no que respeita à instalação e utilização de rede ou estação de
radiocomunicações.
又聲明承諾遵守三月十二日第一八/八三/M 號法令第十八條之規定，透過該法令本人（我等）知悉不得：
Mais declara(m) que se compromete(m) a respeitar o estipulado no artigo 18° do Decreto-Lei n.°18/83/M, de 12 de Março, através
do qual tomou (tomaram) conhecimento de que não pode(m):
a)
害者；

發出或試圖發出無線電通訊，其係違反法例，破壞國家安全、公共秩序和良好習慣，或對外國或其有關當局構成損

Emitir ou tentar emitir radiocomunicações contrárias ao respeito das leis, à segurança do Estado, à ordem pública, aos bons
costumes ou constituindo uma ofensa a um país estrangeiro ou respectivas autoridades;
b)

發出或試圖發出虛假或欺騙的警報、緊急及危險或求救訊號；
Emitir ou tentar emitir sinais de alarme, de emergência, de perigo ou chamadas de socorro falsas ou enganosas;

c) 接收或試圖接收並非發給本人（我等）之無線電通訊，如果無意接收到該等訊號，亦不得將之轉發予第三者，且不
得作任何用途及予以洩露。
Captar ou tentar captar radiocomunicações que lhe(s) não são destinadas. Se tais radiocomunicações são recebidas
involuntariamente, não podem ser retransmitidas, nem comunicadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer fim, nem mesmo a sua
existência pode ser revelada.
申請人簽名

日期

Assinatura do declarante ______________________________
（認證筆跡）

Data ________ / ________ / _________
日 dia

月 mês

年 ano

（assinatura reconhecida）
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