收件編號
Entrada N.º

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
試驗及臨時擁有
Ensaio e Detenção Provisória
分析 Análise

請用正楷填寫本申請表，並在適用

批示 Despacho

填上 “”。

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

se for aplicável.

申請人認別資料 Identificação do requerente

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

申請事項 Pretensão

申請發給試驗及臨時擁有准照
Pedido de emissão da licença de ensaio e detenção provisória
機構名稱
Denominação do estabelecimento_________________________________________________________________________________
地址
Endereço____________________________________________________________________________________________________

3

申請理由 Justificação

簡簽 Rubrica____________
RAD-18
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4

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_____________

5

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.

申請人簽名

日期

Assinatura do requerente ______________________________

Data ________ / ________ / _________

（認證筆跡）

日 dia

月 mês

年 ano

（assinatura reconhecida）
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