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Chamada de Propostas de Eventos da Galeria de Moda de Macau 2023 
(Temporada I) 

Regulamento de Candidatura 
Por favor, entregue o formulário de candidatura e os documentos abaixo exigidos, até 
às 20 horas do dia 9 de Dezembro de 2022, no seguinte endereço: 
1. Galeria de Moda de Macau (Endereço: Rua de S. Roque, n.º 47, Macau; Tel: (853) 

2835 3341; E-mail: mfg@cpttm.org.mo); 
2. Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau – House of 

Apparel Technology (Endereço: Rua dos Pescadores, Ind. Oceano, Bloco 2, 10.º 
andar, Macau; Tel: (853) 8898 0724; E-mail: mfg@cpttm.org.mo). 

 

Instrução para preencimento do formulário de candidature 

Os dados pessoais fornecidos pelos candidatos serão utilizados apenas no âmbito 
desta actividade e serão tratados de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005 (Lei 
da Protecção de Dados Pessoais). 

1. Informações sobre o candidato 

Nome chinês  
(de acordo com o Bilhete 
de Identidade de 
Residente) 

 

Nome em língua 
estrangeira (de acordo 
com o Bilhete de 
Identidade de Residente) 

 

Data de nascimento          Dia        Mês        Ano 

Sexo         ☐Masculino        ☐Feminino 

Tipo de Bilhete de 
Identidade de Residente 
da RAEM 

        ☐Permanente       ☐Não permanente 

N.º de Bilhete de 
Identidade de Residente 
da RAEM 

 

Endereço  

Telefone  

E-mail  

Currículo do candidato  
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(incluindo experiência em 
design de moda, prémios 
recebidos e experiência 
profissional, até 300 
palavras em chinês ou 
inglês) 
 
*Pode ser apresentado em 
anexo. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Informações sobre a marca (se aplicável) 

Nome da marca  

Logótipo da marca 
*O ficheiro electrónico 
deve ser apresentado em 
formato ai ou em formato 
jpg, no mínimo, 300 dpi. 

 

Há quanto tempo existe a 
marca? 

 

Local de registo comercial 
da marca (por favor, 
apresente a cópia do 
certificado relevante) 

☐Macau            
☐Hong Kong 
☐Cidade no Interior da 
China _______________  
☐Cidade no estrangeiro  
__________________ 

☐A marca não está 
registada comercialmente 

Endereço da loja física  
(se aplicável) 

 

Descrição da marca  
(até 300 palavras em chinês 
ou inglês) 
 
*Pode ser apresentada em 
anexo. 
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Declaração 

1. Confirmo ter lido com atenção e compreendido os termos e condições da 
“Chamada de Propostas de Eventos da Galeria de Moda de Macau 2023 
(Temporada I)”. Concordo com todo o seu conteúdo e aceito estar vinculado a 
todas as suas disposições; 

2. Mais declaro que todas as informações incluídas neste formulário de candidatura 
são verdadeiras e assumo todas as responsabilidades legais decorrentes das 
mesmas e do conteúdo dos produtos. 

Assinatura do candidato 

 
 
 

(conforme o Bilhete de Identidade de Residente do candidato) 
________/ ________/ ________ 

Dia  /   Mês   /   Ano 
Apenas para uso da Galeria de Moda de Macau 

N.º de entrada  Data de 
recepção 

 

Documentos 
recebidos 

☐Formulário de candidatura 
☐Cópia do Bilhete de Identidade de Residente da RAEM 
☐Cópia da Certidão de Registo Comercial da marca (se aplicável) 
☐Imagem e logótipo da marca (se aplicável) 
☐Peças de Moda 3D e Digitais (imagens, vídeos e ficheiros 
associados) 
☐Fotografia a cores do objecto físico do projecto 
☐Apresentação textual do projecto 

Assinatura do 
responsável 
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