
     澳 門 特 別 行 政 區 政 府 
     Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
     文 化 局 
     Instituto Cultural     
  

Requerimento para Utilização de Espaço 
da Academia Jao Tsung-I 

  
Apenas para utilização do AJTI  

Número de referência Data Recebido por 

   
  
Dados da organização requerente  

Nome e sede 
 
 
Telefone Fax Email  

Informação de contacto 
(Devem ser fornecidos dados 
de duas pessoas) 

Primeira pessoa a contactar 
(Deverá ser o representante legal da 
organização)  

Segunda pessoa a contactar 

Nome 
 

Nome 
 

Telefone Telefone 

Dados da reserva  

 Espaço pretendido 
 (escolha apenas uma opção)  Biblioteca no rés-do-chão  Auditório no 1.º andar 

Data e horário pretendidos  
(escolha apenas uma opção) 

Data: _____/_____/_____ (dd/mm/aaaa) 

Período:   10:00 – 12:00 (disponível de Terça a Sexta) 

                15:00 – 17:00 (disponível de Terça a Sábado) 

Necessidade de utilização do 
equipamento disponível no 
espaço 

            microfone(s) (máximo de dois)  

 equipamento de DVD  

 Projector  

 Mesa extensível (uma ) 

 ______cadeira(s) articulada(s) (máximo de 
duas) 

 Outros (especifique)________________ 
Dados do evento  

Designação do evento  

Tipo de evento 
(Escolha apenas uma opção) 

 Conferência  Curso  Actividade de tertúlias   

 Outro (especifique) ___________________________ 

Número estimado de 
participantes 

 
 Nome do palestrante ou pessoa 

convidada  
 
 

Descrição do evento 
 

 

Outros requisitos  1.Representantes de órgãos de imprensa no 
evento  
2.Venda de produtos no evento (especifique) 

  
 ____________________________________ 

 3.Utilização de equipamento AV/Som de 
dimensão considerável 

 (forneça  as especificações separadamente) 

 4. Exibição de materiais 
promocionais  (indicarr o espaço 
pretendido) 

 5. Utilização de estrado e decoração 
do palco (forneça as especificações 
separadamente) 

 6. Outras (especifique) 
 
  

Anexo (se necessário)  Descrição do evento, ____ página(s) no total  Lista dos palestrantes ou convidados, 
____ página(s) no total 

 Outra documentação, ____ página(s) no total 
(especifique________________________) 

Código de barras p. controle interno 

Ficou decidido que este Requerimento foi: 
 

 aceite                 não aceite  
______________________________________ 

      /              / 



     澳 門 特 別 行 政 區 政 府 
     Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
     文 化 局 
     Instituto Cultural     
  

Declaração: 
A organização requerente declara que toda a informação 
fornecida neste requerimento é verdadeira e completa. Mais 
declara que leu e aceita todos os termos e condições que constam 
do “Regulamento para Utilização do Espaço da Academia Jao 
Tsung-I”. Concorda e compromete-se a cumprir o referido 
Regulamento e todas as obrigações que lhe são inerentes.  

Assinatura e data 
 
 
 

(Assinatura do representante legal e carimbo da 
organização) 

 /          /          
      

 
Declaração sobre protecção de dados pessoais: Todos os dados pessoais que constem deste impresso serão usados para este procedimento, para efeitos estatísticos, 
de pesquisa ou de registo, e serão processados de acordo com o estabelecido na Lei N.º 8/2005, “Lei da Protecção de Dados Pessoais” da R.A E. de Macau. O IC 
poderá, por imperativos legais, transferir tais informações para outras organizações devidamente autorizadas. 
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