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Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS  

Formulário de Requerimento de Inscrição 

Assinale com “X”.  A preencher por este Instituto 

□ Requerimento pela 1ª vez  N.º do fornecedor: 

□ Actualização de dados  

(N.º do fornecedor:            ） 

 Rubrica do operador de registo de 

dados: 

□ Cancelamento  Data:  

 

Primeira parte: Dados do fornecedor 

□ Informações sobre a pessoa colectiva requerente / empresário comercial requerente  

Designação da pessoa colectiva / empresário comercial: 

____________________________________________________________________________  

Denominação em chinês do estabelecimento que pretende requerer o registo^: 

____________________________________________________________________________ 

Denominação em outra língua do estabelecimento que pretende requerer o registo^: 

_____________________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Website (se houver): __________________________________________-________________ 

Telefone: ______________________________  Fax: _______________________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

Pessoa de contacto: __________________ Cargo: _________________ Telefone: ________ 

□ Informação sobre o requerente individual 

Designação em chinês: _________________________________________________________ 

Designação em outra língua: _____________________________________________________ 

N.º do BIR da RAEM: __________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________  Fax: _______________________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

^ Refere-se aos termos “Dístico comercial em Chinês” e “em Português” constantes na 

“Declaração de Início de Actividade / Alterações (M/1, Mod 223 da DSF)”  
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Declaração do registo de dados pessoais 

Nos termos da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais):  

1. Os dados pessoais inscritos no formulário e nos outros documentos relacionados são tratados 

com confidencialidade e destinam-se apenas à adesão à Base de dados dos fornecedores 

suplentes”, não havendo lugar à devolução dos documentos que constam dos dados pessoais;  

2. Conforme a lei, os requerentes têm direito ao pedido de consulta, alteração e actualização dos 

dados supracitados;  

3. O IAS deve tomar as medidas adequadas quanto ao sigilo e conservação dos dados, até ao 

termo da sua utilização ou do seu prazo de conservação, altura em que serão destruídos ou 

selados conforme o estipulado. 

Segunda parte: Âmbito de fornecimento de bens / serviços  

É favor marcar o sinal “X” no □ correspondente ao tipo de fornecimento, podendo 

assinalar-se mais do que uma opção  

Tipos de bens que podem ser fornecidos: 

□Hardware 

informático# 

□Software informático 

# 

□Equipamentos 

informáticos e 

acessórios # 

□Telefones e 

equipamento de 

comunicações  

□Sistema telefónico □Artigos de escritório 
□Máquinas 

fotocopiadoras 

□Material de escritório / 

artigos de papelaria  

□Mobiliário doméstico 
□Mobiliário de 

escritório 

□Equipamentos 

audiovisuais 
□Artigos fotográficos 

□Equipamentos 

/Materiais médicos 

□Instrumentos de 

avaliação para 

tratamento  

□Medicamentos □Reagentes 

□Material pedagógico □Instrumentos musicais 
□Brinquedos e jogos 

para o intelecto 

□Software/hardware 

para jogos 

□Artigos eléctricos 
□Sistema e 

equipamentos de ar 

condicionado 

□Equipamentos de 

iluminação 

□Tabuletas/ Placas de 

identificação 

□Livros □Caixas de papelão □Carimbos □Tapetes 

□Produtos alimentares e 

bebidas 
□Padaria e pastelaria 

□Bebedouros 

/Garrafões de água 
□Cortinados 

□Supermercado 
□Produtos de limpeza e 

higiene  

□Produtos de porcelana 

para a cozinha 

□Roupa de cama e 

artigos em geral 

□Artigos de desporto/ 

/equipamentos de 

ginástica 

□Vestuários desportivos □Fardas e alfaiate □Flores/plantas 

□Tipografia (não 

incluindo o design) 

□Design de produtos 

gráficos /composição  

□Design e produção das 

lembranças  
□Venda de lembranças 

□Sistema de segurança 

e de vigilância 

□Equipametos contra 

incêndio 
□Escadas rolantes □Materiais de ferragens 

□Materiais de 

carpintaria 

□Materiais 

electrotécnicos 
□Combustíveis 

□Equipamentos de 

Protecção do 

Ambiente 
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Tipos de serviços que podem ser fornecidos:  

□Serviço de aluguer de 

veículos 

□Serviço de aluguer de 

equipamentos de 

áudio / audiovisuais 

□Seguros □Agências de viagens 

□Alojamento em hotéis 

locais com refeições e 

bebidas 

□Alojamento em hotéis 

locais 
□Aluguer de espaços □Serviço de restauração 

□Refeições 

vegetarianas 
□Serviço de restauração 

□Tradução 

simultânea/tradução 

escrita chinês-inglês) 

□Tradução 

simultânea/tradução 

escrita 

chinês-português) 

□Serviços de 

desentupimento de 

esgotos /caixa de 

visita/filtro de 

gorduras 

□Serviços de transporte □Serviços de limpeza 
□Serviços de 

exterminação de 

insectos 

□Guarda/Serviço de 

segurança 
□Gestão de instalações 

□Manutenção do 

Sistema telefónico 

□Manutenção do 

equipamento/ sistema 

de combate a 

incêndios 

□Manutenção e limpeza 

dos equipamentos de 

água potável 

□Manutenção de 

escadas rolantes 

□Limpeza/ Manutenção 

de ar-condicionado  

□Manutenção de 

equipamentos 

médicos 

□Serviços de 

assesssoria da 

fisioterapia 

□Serviços de 

tratamento médico e 

de saúde 

□Produção multimedia 

(animação)  

□Produção de 

actividades 

□Produção de 

programas / 

publicidade/ design 

□Serviços de 

convenções e 

exposições 

□Desenvolvimento/ 

Proposta do 

desenvolvimento/ 

Serviço do 

desenvolvimento de 

Software# 

□Engenharia da rede 

informática # 

□Sobressalentes de 

veículos e reparações  

□Reciclagem de 

Materiais 

□Serviço de aquisição 

por intermediários 
□Serviço de jardinagem 

□Serviço de entrega 
□Serviço de pesquisa/ 

estudos/consultadoria 

* 

□Credenciação 

profissional * 
□Cursos de formação* 

□Profissões Liberais / 

Técnicas * 
□Outros*   

 

#Assinale com um X no □ correspondente ao tipo de fornecimento descrito na “Terceira 

parte: Explicação do fornecimento dos bens e serviços do tipo de informação e tecnologia”. 

*Explique, na “Quarta parte: Notas complementares do fornecimento de bens e serviços”, 

o âmbito relacionado. 
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Terceira parte: Explicação do fornecimento dos bens e serviços do tipo de informação e 

tecnologia 

Assinale com um X no □correspondente ao tipo de fornecimento, podendo assinalar-se mais 

do que uma opção 

Hardware informático 

□Computador de 

secretária 
□Computador portátil □Tablet □Servidor 

□Dispositivos de 

armazenamento -SAN 

□Dispositivos de 

armazenamento -NAS 
□Tape backup device  

□Fonte de Alimentação 

Ininterrupta (UPS) - 
Centro de Dados 

□Fonte de Alimentação 

Ininterrupta 

(UPS)-Sala geral de 

computadores 

□Core Network Switch □Edge Network Switch □Network Firewall 

□WIFI AP / Controller 

□Impressora em geral 

(Laser/ Jacto de tinta 

/MFP) 

□Impressora a nível de 

empresa (Laser/Jacto 

de tinta/MFP) 

□Plotter para uso 

comercial / Blueprint 

Machine 

□Impressora de cartões 

magnéticos 

□Impressora de código 

de barras 
□Scanner - Flatbed □Scanner - Document 

□Aparelhos para 

desmagnetizar 

□Equipamento do 

sistema de assiduidade 

□Equipamento do 

sistema de 

monitorização 

□Equipamento do 

Sistema de fax por 

internet  

□Projector 
□Outros equipamentos 

de hardware informático 
  

Software informático 

□Operação do sistema 

do computador 

pessoal 

□Operação do sistema 

do servidor 

□Operação do sistema 

do servidor virtual 

□Plataforma do sistema 

do servidor de 

aplicações 

□Certificado de 

Servidor Aplicacional 

SSL 

□Software para backup / 

recuperação de dados 

□Sistema de base de 

dados / Gestão de 

software 

□Software anti-vírus 

□Software de Ambiente 

de desenvolvimento 

integrado (IDE) 

□Software de 

processamento de 

texto 

□Software gráfico 
□Software para 

produção de PDF 

□Software de design de 

relatórios 
   

Equipamentos informáticos e acessórios 

□Equipamentos 

periféricos gerais 

(Mouse,Keyboard, 

Cables, etc.) 

□KVM SWITCH □NAS Harddisk □Printer Jetdirect 

□Mini Hub  □Mini Switch de Rede  □Network Cable □Ficha RJ45 de rede  

□Bandas magnéticas de 

salvaguarda 
□Barcode Reader □IP CAM  
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Engenharia da rede informática 

□Network 

Implementation 

□Sistema de prevenção 

de intrusos para a 

segurança da rede de 

endpoint  

□Sistema de prevenção 

de intrusos para a 

segurança da rede  

□Serviço de manutenção 

de equipamentos 

informáticos gerais 

□Serviço de 

manutenção Servidor / 

SAN Storage 

(Hewlett- Packard) 

□Serviço de manutenção 

de equipamentos de 

rede 

□Serviço de apoio às 

incidências de rede 
 

Serviço da elaboração da proposta de desenvolvimento de Software 

□User Definied System □Mobile Apps 

□Serviço de assessoria 

para a avaliação de 

segurança informática  

□Sistema de atribuição 

de senhas de espera a 

clientes  

□Serviço de 

desenvolvimento de 

design de página web  

□Serviço de 

desenvolvimento ou 

divulgação de 

informações dos 

quiosques 

informativos 

□Sistema de email 
□Sistema de prevenção 

de lixo postal 

□Sistema de acesso com 

certificado de 

segurança 

   

□Outros (Explicar neste espaço): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

“Quarta parte: Notas complementares do fornecimento de bens e serviços” 

 

 

 

 

 

Informações adicionais（Por exemplo: Breve apresentação da empresa, dos técnicos, especialistas 

e produtos） 
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Eu, como representante da pessoa colectiva / eu declaro que, tenho a capacidade de 

fornecer os bens ou serviços atrás escolhidos, satisfazendo os requisitos dos diplomas 

relativos a impostos ou licenciamentos, bem como tomei conhecimento dos conteúdos 

constantes do “Regulamento da Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS ” e 

“Declaração do registo de dados pessoais” do formulário. 

 
 

Nome do representante da pessoa colectiva / da 

pessoa singular (letras de forma) 

 

______________________________________ 

Cargo: ________________________________ 

Data de apresentação do pedido: 

________ /________ /__________ 

Carimbo da pessoa colectiva e / ou 

assinatura do requerente (Obs) 

 

 

 

_______________________________ 

(Obs.) Caso seja pessoa colectiva, deve ser assinado e carimbado pelo representante da pessoa 

colectiva; caso seja pessoa singular, deve ser assinado pela mesma conforme consta do respectivo 

Bilhete de Identidade. 

※ Preencher o presente formulário e entregar, acompanhado das fotocópias dos documentos 

relacionados (conforme o n.º 4 do Regulamento), por uma das seguintes formas:  
1. Deslocar-se pessoalmente à sede do Instituto de Acção Social, situada na Estrada do 

Cemitério, n.º 6; 

2. Deslocar-se pessoalmente ao Centro de Serviços da RAEM, situado na Rua Nova da Areia 

Preta N.º 52; 

3. Enviar por correio para a sede do Instituto de Acção Social, situada na Estrada do 

Cemitério, n.º 6, (indicar na capa do envelope “Pedido para a inscrição na Base de Dados 

dos Fornecedores de Reserva do IAS”).  

※ Para mais informações, poderá ser contactada a Divisão de Gestão Financeira e 

Patrimonial do IAS através de um dos seguintes meios:  

1. Telefone: (853) 2836 7878； 

2. Fax: (853) 2835 7934 (indicar “Informações sobre a inscrição na Base de Dados dos 

Fornecedores de Reserva do IAS”); 

3. Email: dfp@ias.gov.mo (indicar no assunto “Informações sobre a inscrição na Base de 

Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS”). 

mailto:dfp@ias.gov.mo

