
請用正楷填寫本申請表，並在適用□填上 “”。

O presente formulário deve ser preenchido em letra legível e o quadro □ que se considere aplicável deve ser preenchido com o símbolo “”. 
1 機構資料  Informações da Instituição 

機構名稱 Designação da instituição  

(中文/em Chinês) 

(葡文/em Português) 

(英文/em Inglês) 

地址

Endereço 

“FreeWiFi.MO”服務的覆蓋區域（如大堂、等候區、公眾區域等） 
Áreas cobertas pelo serviço “FreeWiFi.MO” (e.g. átrio, zona de espera, área pública, etc) 

網絡名稱（SSID） 
Designação de rede FreeWiFi.MO by  ______________________________________
Wi-Fi 使用密碼（倘適用） 
Senha de Wi-Fi (caso aplicável) 

設有登入頁面

Existe portal □ 有 Sim □ 没有 Não

2 聯絡資料  Contacto 
聯絡人姓名

Nome de contacto 
職稱

Cargo 

聯絡電話

Número de contacto 
電郵地址

Correio electrónico 

3 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 n.o 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本次申請及“FreeWiFi.MO”計劃相關事宜聯絡之用。
Os dados pessoais fornecidos através deste formulário destinam-se ao tratamento do presente requerimento bem 
como às comunicações no âmbito das matérias relativas à Iniciativa “FreeWiFi.MO”.

2. 申請機構有權依法申請查閱、更正或更新存於本局的個人資料。
A instituição requerente tem o direito de solicitar, nos termos legais, a consulta, rectificação ou actualização dos 
dados pessoais arquivados nos CTT.

4 確認申請  Confirmação do Requerimento 

本機構現申請成為“FreeWiFi.MO”參與機構，並附上 服務點資料表 以供審批。 
A nossa instituição vem por este meio requerer a participação na Iniciativa “FreeWiFi.MO”, apresentando-se, em anexo, 
o mapa sobre as informações dos pontos de serviço para vossa apreciação e aprovação.

具權限代表簽署

Assinatura do representante competente 

日期 Data _____ (DD) /_____(MM) /______(YYYY) 

機構蓋章

Carimbo da instituição 

簽署人之姓名

Nome do signatário 
簽署人之職稱

Cargo do signatário 
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5 申請要求  Requisitos de Participação 

• 申請者所提供的室內免費 Wi-Fi 服務點所發放的其中一個 SSID 必須為“FreeWiFi.MO by <服務提供者

名稱>”；

Um dos identificadores do conjunto de serviços (também conhecidos como Service Set Identifier ou SSID) dos

pontos gratuitos do serviço de Wi-Fi, oferecidos pelo requerente nos espaços interiores, deve ser ‘FreeWiFi.MO

by “Denominação do prestador de serviços”’;

• 經上述 SSID 接入的每個無線接入點設備可同時接入的用戶數量不少於 10 個；

Cada equipamento de acesso à Internet sem fios, subordinado ao referido SSID, deve ter a capacidade de acolher,

em simultâneo, mais de 10 utilizadores;

• 每名用戶可使用不少於 1Mbps 的下傳及上傳頻寬，且每日累計免費連線總時間不少於 30 分鐘；

Cada utilizador terá acesso à largura de banda de upload e download de mais de 1Mbps, tendo, de forma

acumulada, mais de 30 minutos por dia para acesso gratuito à Internet;

• 申請者須以信函或電郵形式向郵電局提交申請表格及服務點資料表，以便局方進行登記；

Os requerentes devem submeter aos CTT o Formulário de Requerimento e o Formulário de Informações dos

Pontos de Serviço, por carta ou correio electrónico, para efeitos de registo;

• 倘將來熱點被取消或資料出現變更，申請者須以信函或電郵形式向郵電局提交相關申請表，以便局方

更新資料。

Em caso de cancelamento dos pontos de acesso ou de alteração dos dados, o requerente deve submeter aos CTT

o respectivo Formulário de Requerimento, por carta ou correio electrónico, para efeitos de actualização dos

dados.
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