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導 遊 工 作 證 之 申 請  
Pedido de Cartão de Identificação de Guia Turístico 

 

姓名 性別 
Nome                                                                               Sexo                         
工作證編號 電話 
No. do cartão                                                          Telefone                                       
地址  
Endereço                                                                                                           
電郵/傳真 
Email/Fax                                                                                                                                                                                  
希望在旅遊局網頁導遊資料版面加入本人聯絡資料 (電話及電郵)。 
Queria que meus meios de contacto (telefone e email) sejam divulgados na página electrónica da DST destinada à 
publicação de elementos informativos concernentes ao guia turístico. 

 是 Sim 
 
 否 Não 

 

 
本人現向旅遊局提出以下申請，敬希批准： 
Vem por este meio solicitar a autorização da Ex.ma Senhora Directora dos Serviços de Turismo para o seguinte:  

 

事項 Tipo de pedido 
須遞交的文件 (見背面) 

Elementos a entregar 
(Vide verso) 

事項 Tipo de pedido 
須遞交的文件 (見背面) 

Elementos a entregar 
(Vide verso) 

 1. 發出工作證 
Emissão do cartão de identificação a, b, e  4.  更改地址 

 Alteração do endereço a, e, g 

 2. 續辦工作證 
Renovação do cartão de identificação a, c, e, g  5.  於工作證中增加語言 

 Actualização dos idiomas no 
cartão de identificação 

a, d, g 

 3. 聲明遺失並申請補領工作證 
Declaração do extravio do cartão e pedido 
de emissão da 2a. via 

a, e, f  6.  其他： 
 Outros:                                                   

 
                                           

 
領取方式 Forma de levantamento : 
親臨 Levantamento presencial 

 旅遊局總部 DST 

 政府綜合服務大樓 CSRAEM 

 離島政府綜合服務中心 CSRAEM-I 

 

 郵遞(適用於第 1、第 3 項申請) Por correio (aplicável aos tipos 
de pedido mencionados nas alíneas 1 e 3) 

 
 

接收旅遊局提示訊息 Recepção de mensagens a enviar pela DST : 

手提電話號碼 No. do telemóvel 

(+853) ___________________ 

 
通訊語言 Idioma 

 中文 Chinês 
 葡文 Português 

 英文 Inglês 
謹以本人名義聲明，以上所填報的資料正確無訛。 
O signatário declara, sob compromisso de honra, que os dados fornecidos estão correctos e são verdadeiros. 

申  請  人   O requerente 
 
 
 

__________________________________________ 
按身份證明文件簽名 

Assinatura conforme documento de identificação 
 

__________ / __________ / __________ 

 
收 件 標 籤 

Etiqueta do registo da entrada 



 

GT 格式 401 – 導遊工作證 
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Net – 03.2019 

須遞交的文件： 
Elementos a entregar : 
 

a) 身份證明文件影印本 (正反面影印在同一版，須出示正本) 
 Fotocópia do documento de identificação (frente e verso na mesma página e 

apresentar original) 
 
 
b) 符合導遊資格的學歷證明書影印本 (須出示正本) 
 Fotocópia do certificado de habilitações exigidas para guia turístico (apresentar 

original) 
 
 
c) 通過更新旅遊、文化及經濟等方面知識之課程的證明文件影印本 (須出示正本) 
 Fotocópia do certificado comprovativo da aprovação no seminário da actualização 

de conhecimentos respeitantes a matérias das áreas do turismo, cultura e economia 
(apresentar original) 

 
 
d) 通過語言/方言考核證明書影印本 (須出示正本) 
 Fotocópia do certificado da aprovação no idioma/dialecto (apresentar original) 
 
 
e) 載有申請人現居地址的文件影印本 (如水費單或電費單) 
 Fotocópia do documento com endereço actual (por exemplo, factura da água ou 

electricidade) 
 
 
f) 由治安警察局發出之證件遺失聲明書影印本 (須出示正本) 
 Fotocópia de declaração de extravio de documento emitida pela entidade 

competente (apresentar original) 
 
 
g) 須出示導遊工作證正本 
 Exibição do original do cartão de identificação de guia turístico 
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