
Cooperação com o Instituto Cultural no que se refere a pedidos de apoio financeiro 

para projectos culturais 

A Fundação Macau aceitou coordenar quatro tipos de projectos culturais: artes 

visuais, criação literária, património imaterial e Quyi 

 

A fim de apoiar as associações locais, sem fins lucrativos, na realização de 

projectos culturais e optimizar os mecanismos, sobretudo na atribuição de apoio 

financeiro e de avaliação por peritos, a Fundação Macau e o Instituto Cultural 

continuaram, de forma coordenada, a dividir tarefas, tendo lançado o “Programa de 

Apoio Financeiro para Projectos Culturais para o ano de 2022 ". O período de 

inscrição é de 20 de Setembro a 8 de Outubro. A FM aceitará inscrições para quatro 

categorias de concessão de apoio financeiro: artes visuais, criação literária, 

património imaterial e Quyi. 

 

No ano transacto, a Fundação Macau e o Instituto Cultural, pela 1ª vez, 

dividiram tarefas nas inscrições de pedido de apoio financeiro para projectos 

culturais. Com o apoio e colaboração das associações, os resultados alcançados 

foram muito positivos,  quer na integração de recursos de projectos culturais quer 

na simplificação dos procedimentos administrativos, simplificando o trabalho das 

associações. Arranjos relevantes continuarão a ser efectuados em 2022, clarificando, 

ainda mais, os requisitos da gestão centralizada de pedidos para realização de 

actividades e projectos subsidiados, evitando a duplicidade de recepção de apoio 

financeiro dos outros fundos autónomos e entidades públicas. 

 

As entidades requerentes passaram a submeter as suas candidaturas através da 

plataforma online da Fundação Macau no ano passado. Aqueles que pretendem 

solicitar apoio financeiro sem abrir conta online, por favor, solicitem a conta 

electrónica o mais rápido possível. Para inscrição a Fundação Macau aceitará as 

candidaturas dos requerentes que tenham apresentado o pedido, através da 

plataforma online, e os documentos necessários, entre 20 de Setembro e 8 de 

Outubro, devendo marcar, entre 27 de Setembro e 8 de Outubro, uma data e hora 

para se deslocarem, pessoalmente, ao local destinado a este atendimento na sede da 

FM, para efectuar a entrega do formulário de inscrição original e outros documentos 

suplementares exigidos. A FM destaca que todos os pedidos de apoio financeiro 

referentes aos quatro tipos de projectos devem ser apresentados no prazo acima 

referido, não sendo aceites candidaturas entregues fora do prazo. 

 

Em resposta às medidas de prevenção anti-epidémicas,  só serão aceites, em 

cada período laboral, á recepção dos pedidos de um máximo de 10 associações, e 

cada associação só pode fazer deslocar às instalações da Fundação duas pessoas. As 

entidades candidatas interessadas podem marcar uma reunião para apresentação 



imediata dos documentos de candidatura após fazer a inscrição na plataforma online. 

A marcação online deve ser feita com pelo menos 1 dia de antecedência para garantir 

a entrega da candidatura dentro do prazo. 

 

Os requisitos de candidatura ao "Programa de Apoio Financeiro para Projectos 

Culturais para o ano de 2022 " e " Programa de Apoio Financeiro para Projectos 

Culturais – Quyi para o ano de 2022" estão publicados  no website da FM 

(https://www.fmac.org.mo) para efeitos de consulta. Para outras dúvidas, queira ligar 

para a linha directa telefónica  87950950 durante as horas de expediente. 

  

É a seguinte a calendarização das candidaturas: 

 

Assunto Local Período 

Inscrição na plataforma online 
e marcação da data e hora 

para apresentação de 
documentos 

---- Abertura：2021/9/20(9:00) 

Encerramento：2021/10/8(17:30) 

Entrega do formulário original 
e documentos necessários 

CircleSquare,7°-andar 

Fundação Macau 

local destinado a este 
atendimento 

2021/9/27-10/8 

( horas de expediente ) 

Apresentação de documentos 
complementares 

(procuração) 

Circle Square,7°-andar 

Fundação Macau 

local destinado a este 
atendimento 

2021/10/11-15 

( horas de expediente ) 


