Fundo de Desenvolvimento
Educativo

Requerimento para os Subsídios a Fundo Perdido
para as Instituições Sem Fins Lucrativos
(Excepto Escolas) /Individual

Instituição
Dados do requerimento
Em língua
estrangeira ou sua
romanização
Em língua
estrangeira ou sua
romanização

Nome da
Instituição
Nome do
representante
(em chinês)
Sexo

M

F

N.º do BIR

Morada
Telefone de
contacto

Fax

Correio
electrónico

Pessoa de
contacto do
plano

Telefone de
contacto

Correio
electrónico

Individual
Dados do requerimento
Em língua
estrangeira ou sua
romanização

Nome
(em chinês)
Sexo

M

F

N.º do BIR

Morada
Telefone de
contacto

Correio
electrónico

Fax

Plano para o requerimento
Designação
do plano

Anos do
plano

Conteúdo
do plano
(indicar
brevemente)

DSEJ_D52

1

2008/08

Fundo de Desenvolvimento
Educativo

Requerimento para os Subsídios a Fundo Perdido
para as Instituições Sem Fins Lucrativos
(Excepto Escolas) /Individual

Eu (nós) entrego(amos), os seguintes documentos, para apreciação, ao Fundo de Desenvolvimento Educativo.
N.º de
ordem

Documentos a entregar

Justificações da não entrega de documentos

1

Requerimento

2

Projecto com pormenores

3

Lista pormenorizada das despesas previstas

4

Lista pormenorizada das receitas previstas

5

Situação do requerimento de subsídios a outras
instituições

6

Nome e número da conta bancária

7

Fotocópia do documento de identificação do
requerente

8

Breve história da instituição

9

Fotocópias dos documentos de procuração do
representante da instituição e do documento de
identificação

10

Estatuto orgânico publicado no Boletim Oficial

11

Lista dos nomes dos membros da instituição

Nota: 1. Nos requerimentos individuais, é favor entregar os documentos de 1 a 7.
2. Nos requerimentos das instituições, é favor entregar os documentos de 1 a 11, se requereu o “Plano de Subsídio da
Educação Contínua”, é favor entregar os documentos 1, 2 e de 5 a 11.
3. Nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, do Despacho do Chefe do Executivo n.º 82/2008, Regulamento da Concessão
de Apoios Financeiros pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo, os beneficiários dos apoios financeiros, a
conceder pelo FDE, têm de assinar Termo de Compromisso, aprovado pela tutela do FDE.
Declara-se que todas as informações preenchidas e prestadas neste requerimento são verdadeiras.

Data

/
Ano

DSEJ_D52

/
Mês

Dia

Assinatura do representante da instituição/responsável e carimbo
da instituição
2

2008/08

