
   

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 申請類型 Tipo de Requerimento 
申請參與計劃時使用的機構名稱 Designação utilizada da entidade para a participação na Iniciativa 

□ 資料變更 Actualização das Informações

□ 退出計劃 Desistência da Iniciativa   退出日期 Data da Desistência ____ (MM) /____ (DD) /_______ (YYYY)
原因 Motivo  ___________________________________________________（請跳至第 5 部分 Por favor passe para a Parte 5）

2 
變更機構資料（只需填寫需要更新部分）

Actualização das Informações da Entidade (Preencha, somente, as partes sujeitas à actualização) 
機構名稱

Designação da Entidade 
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 da Rede FreeWiFi.MO by  ______________________________________
Wi-Fi 使用密碼 
Senha de Wi-Fi (caso aplicável) 

設有登入頁面

Existe Portal 
□ 有 Sim □ 没有 Não

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 

變更服務點資料 （需同時提交 服務點資料表 ；若屬取消服務點，僅需提供服務點名稱及地址）

Actualização das Informações dos Pontos de Serviço (Deve apresentar-se, igualmente, o mapa sobre as 
informações dos pontos de serviço; em caso de desmantelamento do ponto de serviço, é apenas necessário 
disponibilizar a designação do ponto de serviço e o seu endereço) 

□ 新增服務點（＿＿個）Instalação de mais pontos de serviço (Quantidade:________)

□ 取消服務點（＿＿個）Desmantelamento de pontos de serviço (Quantidade:________)

□ 變更現時服務點資料    Actualização das informações actuais dos pontos de serviço

4 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 do presente 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 entidade requerente tem o direito de solicitar, nos termos legais, a consulta, rectificação ou actualização dos
dados pessoais arquivados nos CTT.

5 確認申請  Confirmação do Requerimento 
具權限代表簽署

Assinatura do Representante Competente 

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

機構蓋章

Carimbo da Entidade 

簽署人之姓名

Nome do Signatário 
簽署人之職稱

Cargo do Signatário 

 

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

「FreeWiFi.MO」參與機構資料變更及退出計劃申請表 
Formulário de Requerimento para a Actualização das Informações da 

Entidade Participante e para a Desistência da Iniciativa “FreeWiFi.MO” 
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www.freewifi.mo/uploads/files/Hotspot_Information_Form_CP.xls
www.freewifi.mo/uploads/files/Hotspot_Information_Form_CP.xls
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