
(可自行複制使用 Pode copiar-se) 

格式 Modelo n° DO-M2 （10/2018 版本）規格 Formato A-4 

集會權及示威權書面預告 
AVISO PRÉ VIO POR ESCRITO SOBRE O DIREITO DE REUNIÃ O E DE MANIFESTAÇ Ã O 

個人發起人（倘位置不足，請填寫補充頁）Promotor individual ( Se o espaço não for suficiente, escreva, por favor, na página complementar )

1. 
發起人姓名 

Nome de promotor 

聯絡電話 

Telefone 

de contacto 

澳門居民身份證編號 

N.º do B.I.R. 

職業 

Profissão 

住址 

Morada 

2. 
發起人姓名 

Nome de promotor 

聯絡電話 

Telefone 

de contacto 

澳門居民身份證編號 

N.º do B.I.R. 

職業 

Profissão 

住址 

Morada 

3. 
發起人姓名 

Nome de promotor 

聯絡電話 

Telefone 

de contacto 

澳門居民身份證編號 

N.º do B.I.R. 

職業 

Profissão 

住址 

Morada 

團體發起人（倘位置不足，請填寫補充頁）Promotor associativo(Caso o espaço não seja suficiente, preencha, por favor, a página complementar)

1.
團體名稱 

Designação da associação 

澳門政府立案登記編號 

N.ºde registo no Governo da RAEM 

領導層姓名 

Nome do dirigente 

聯絡電話 

Telefone 

de contacto 

領導職位 

Cargo 

澳門居民身份證編號 

N.º do B.I.R. 

聯絡地址 

Endereço de contacto 



(可自行複制使用 Pode copiar-se) 

格式 Modelo n° DO-M2 （10/2018 版本）規格 Formato A-4 

選擇項目請以“  ”號填寫於“ □ ”內  Em relação a item escolhido, por favor, preencha com“”no“□” 
預告內容（倘位置不足，請填寫補充頁）Conteúdo do Aviso Prévio (Se o espaçõ não for suficiente, escreva, por favor, na página complementar) 
現根據經第11/2018號法律修改五月十七日第2/93/M號法律《集會權及示威權》，擬舉行集會或示威，內容如下： 
Nos termos da Lei n.º 2/93/M, de 17 de Maio (Direito de Reunião e Manifestação), alterada pela Lei n.º 11/2018, os conteúdos sobre a reunião ou manifestação 

pretendida são os seguintes: 

活動類型 
Tipo de actividade 

□ 集會/示威 □ 遊行
Reunião/ Manifestação Desfile

主題或目的 
Objecto ou fim 

性質（倘適用） 
Carácter(se aplicável) 

□ 政治性質 □ 勞工性質 □ 其他性質
Carácter político Carácter laboral Outro carácter _________________________

舉行日期 
Data da realização 

開始時間 

Hora de início 

結束時間 
Hora de termo 

實際進行活動時段 

período efectivo da 

realização da actividade 

舉行地點(請說明具體位置) 

Local da realização 

(especifique a localização concreta)

預計參與人數 

Número previsto 

de participantes

現場聯絡人及電話 

Responsável do 

local e telefone

遊行路線（倘適用）Trajecto do desfile (se aplicável) 

活動期間將使用的物品或用具（倘適用）Objectos ou instrumentos a utilizar na actividade (se aplicável) 

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： 

1. 在本表格內所提供的個人資料及文件會用作處理本書面預告文件
之用。 

2. 基於履行法定義務，上述資料亦有可能轉交其他有權限實體。

3. 發起人有權依法申請查閱、更正或更新存於本局的個人資料。 
4. 本局人員在處理所提供的個人資料時，均會作出保密及妥善保管的

措施，直至該等資料使用完畢及保存期結束，屆時有關資料將按規

定銷毀或封存。 

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

1. Os dados pessoais e documentos recolhidos deste formulário são utilizados para o tratamento do

presente aviso prévio. 

2. Por cumprimento de obrigações legais, os dados acima referidos podem ser transferidos para

outras entidades competentes.

3. O(s) promotor(es) tem/têm direito, nos termos da lei, à consulta, rectificação e actualização dos

seus dados pessoais conservados nesta Corporação, mediante apresentação de pedido. 

4. Ao tratar destes dados pessoais, o pessoal desta Corporação toma 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 os dados serão, nos termos das disposições em vigor, destruídos ou bloqueados.

補充頁及附件 Página complementar e anexo 

1. 已提交發起人身份證明件副本共 份 Já foram apresentada(s) cópia(s) de documento de identificação do(s) promotor(es)

2. 已提交 頁補充頁 Já foram apresentada(s) _____ página(s) complementar(es) □ 沒有補充頁 Sem página complementar

3. 已提交 頁附件   Já foram apresentada(s)      pagina(s) de anexo   □ 沒有附件   Sem anexo

發起人簽署 （倘屬團體，由團體領導層簽名及蓋章） 

Assinatura do(s) promotor(es) (caso se trate de uma associação, deve ser assinado e carimbado pela respectiva direcção)

    簽署日期： 
  Data de assinatura︰
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