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

Programa de Cedência Temporária do Espaço de Espectáculos do Centro
de Arte Contemporânea de Macau - Oficinas Navais N.º 2
Requerimento de Cedência
Nome da
associação/
pessoa singular

Nome do
organizador

Nome do(s)
coorganizador(es)

Pessoa de
contacto

Tel.

Email

Designação da
actividade

Período de
utilização
pretendido

de _________________
(dia / mês / ano)
a ___________________
(dia / mês / ano)

Datas e horários
dos ensaios

Tipo de
actividade:
(pode ser
escolhida mais
do que um)

Duração estimada
da actividade

Datas e horários
da actividade

□ Concerto
□ Lançamento de álbum
□ Concurso de música ou canto
□ Palestra/Seminário/Workshop

Com banda ao
vivo?

□ Sim

□ Não

Com lugares
sentados?

□ Sim

□ Não

na área da música

□ Outro__________________
Número
estimado de
espectadores por
cada actividade
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文 化 局
Instituto Cultural

Nomes dos
executantes/
oradores1

Local

Entidades
responsáveis
pela operação de
consolas de som
e de iluminação2

Som

Não
residente

Iluminação

Nomes e
funções dos
trabalhadores no
local3

1

Se a lista definitiva não estiver disponível, deve indicar o nome e o número dos executantes/oradores previstos.
No caso de pessoas singulares, o mesmo deve ter pelo menos cinco anos de experiência na operação de
consolas para controlo de som e de iluminação e apresentar o respectivo curriculum em anexo; no caso de
empresas de aluguer de equipamentos de som e luz, basta indicar o nome da mesma.
3
Se a lista definitiva não estiver disponível, deve indicar o número e as funções dos trabalhadores previstos.
2
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1.
2.
3.

Breve apresentação da actividade;
Programa da actividade, incluindo a duração da actuação de cada executante;
Duração total da actividade e das actuações de executantes locais.

Conteúdo da
actividade

Tipo de actividade (pode ser
escolhida mais do que um) e
preço do bilhete/entrada
(MOP/por pessoa)*

□ Concerto

MOP/por pessoa

□ Lançamento de álbum

MOP/por pessoa

□ Concurso de música ou canto

MOP/por pessoa

□ Palestra/Seminário/Workshop na área
da música

□ Outro:

MOP/por pessoa
MOP/por pessoa

*
1. Por favor, use “✓” em “□” na coluna acima para indicar o tipo de
actividade;
2. Se a entrada for gratuita, é favor indicar com “0” na coluna relativa ao
preço do bilhete/entrada).
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Declaração de recolha de dados pessoais:
Nos termos da Lei n.º 8/2005 (Lei da protecção de dados pessoais):
1. Os dados pessoais fornecidos no formulário e nos documentos apresentados serão utilizados no
tratamento do presente pedido, para fins estatísticos, de estudo e de registo. Os referidos dados serão
guardados no sistema informático do IC e utilizados no tratamento dos pedidos de serviços prestados
pelo IC.
2. Os dados poderão, em cumprimento de obrigações legais, ser transferidos para outras entidades.
3. O requerente pode, nos termos da lei, consultar, rectificar e actualizar os dados pessoais na posse do IC.
4. Os trabalhadores do IC tomarão, no tratamento dos dados pessoais, as medidas de precaução devidas e
cumprirão o dever de sigilo e de guarda, até ao fim do uso ou do prazo de conservação, caso em que os
dados serão, nos termos das disposições legais em vigor, destruídos ou bloqueados.
Declaração
O signatário declara que leu atendamente, compreendeu e concorda com todos os termos e condições
definidos no Regulamento de Candidatura do Programa de Cedência Temporária do Espaço de Espectáculos
do Centro de Arte Contemporânea de Macau - Oficinas Navais N.º 2.

_________________________________________________________________
(Assinatura da pessoa singular ou do representante legal e carimbo da associação)

Data:

/

/

Data:

/

/

Apenas para uso do Instituto Cultural

Assinatura do funcionário responsável: ________________________________

Análise e parecer do Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas

______________________

______________________

Assinatura da pessoa que faz a análise

Assinatura do Chefe do DPICC

Parecer do Vice-Presidente

□ Concordo
Data:

Despacho da Presidente
□ Não concordo

/

/

□ Autorizo
Data:

□ Não autorizo
/

/
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