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Requisitos de elegibilidade: Podem requerer o apoio 
financeiro previsto no presente programa de apoio as 
associações sem fins lucrativos constituídas em 
Macau, de acordo com a legislação em vigor, antes do 
dia 31 de Dezembro de 2018, inclusive
Somente as actividades/projectos, a realizar no ano 
2022 e ser concluídos antes do dia 31 de Março de 
2023, inclusive 
Áreas de apoio 
 

Introdução(1)

Projectos artístico-culturais susceptíveis de incentivar a 
participação comunitária e melhorar o ambiente cultural na 
comunidade

Projectos artístico-culturais com grande originalidade

Projectos susceptíveis de promover a conservação e a di-
vulgação do património cultural intangível de Macau, no-
meadamente nas escolas

Projectos criativos nas áreas da cultura, da arte, da literatu-
ra e da história de Macau

Projectos de intercâmbio no domínio da criação artística 
com grupos artísticos, académicos e artistas do exterior 

Projectos susceptíveis de incentivar a apreciação artística 
dos cidadãos e expandir o mercado da arte de Macau
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Introdução(2)

O número de projectos não pode ser superior a 
8 (excluindo-se as " projecto de quyi "), ser fi-
nanciados através por entidade requerente não 
será superior a 5

Projecto de quyi excepto para as " apresen-
tações completas de uma obra de ópera canton-
ense ", devendo consultar “Programa de Apoio 
Financeiro para Projectos Culturais Culturais - 
Quyi para o ano de 2022”

Não aceitar cumulativamente apoio financeiro 
de outros fundos autónomos, serviços ou enti-
dades públicas de Macau para o mesmo projec-
to financiado pela FM

Após avaliação, é concedido um apoio finan-
ceiro parcial aos projectos seleccionados em 
função da classificação final
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Introdução(2)

Critérios de
avaliação

Nível 
de compatib-
ilidade com o 

objectivo do pre-
sente programa 

de apoio       
(20%)

             
Qualidade e 

rigor no planea-
mento                 
(20%)

       
Razoabilidade 
do orçamento 

(25%)
      

Capacidade 
da entidade re-

querente       
(10%)

Apoio 
à promoção 

do desenvolvi-
mento de Macau 
no domínio da 

cultura e da arte 
(20%)

Nível 
de cumpri-
mento das 

obrigações iner-
entes à aceitação 

de apoio            
financeiro           

(5%)
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300,000

80,000

70,000

Cada edição: 50,000
(Limite máximo no total:

 200,000)

50,000

350,000

500,000

100,000

Deslocação ao exterior: 150,000
Macau como anfitrião: 30,000

A entidade requerente será notificada por escrito da deliberação 
do órgão competente sobre a concessão ou não do apoio finan-
ceiro solicitado, tomada com base no parecer da comissão de 
avaliação e em conformidade com a situação orçamental da FM

Categoria Limite máximo do montante 
do apoio financeiro a atribuir

Exposição temática

Exposição de sócios

Publicação de obras 
literárias

Publicação de edições 
periódicas

Publicação de obras 
artísticas

Apresentação completa de uma 
obra de ópera cantonense 

Espectáculo sobre o pat-
rimónio cultural intangível

Palestra / workshop/Acção 
de formação  / Congresso 

Intercâmbio artísti-
co-cultural*

Concurso profissional

Limite máximo do montante do 
apoio financeiro a atribuir 

*
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Notas

Apenas serão aceites candidaturas apresentadas 
através da Plataforma “Formulário Electrónico 
para Pedido de Apoio Financeiro” da Fundação 
Macau

O candidato pode enviar a candidatura, imprimin-
do o formulário preenchido na Plataforma “For-
mulário Electrónico para Pedido de Apoio Finan-
ceiro”, dirigindo-se à " Zona de atendimento espe-
cífico da FM", durante o período de inscrição para 
entregar o formulário de inscrição



Agenda do pedido

Entre 
27 de Setembro 

e
 8 de Outubro de 

2021
(durante o horário 

de expediente)

Abertura：
09h00 do dia 

20 de Setembro de 
2021

Encerramento：
17h30 do dia 

8 de Outubro de 
2021

Entre 
11 e 15 de Outubro 

de 2021
(durante o horário 

de expediente)

Entrega pessoal 
do formulário 

para pedido de 
apoio financeiro 
(original) e docu-
mentos comple-

mentares

Entrega do doc-
umento even-
tualmente em 

falta

Preenchimento 
e submissão do 
formulário para 
pedido de apoio 

financeiro na 
plataforma 

online da FM 
e

 Marcação da 
data e hora para 
apresentação de 

documentos

Zona de aten-
dimento espe-
cífico da FM

(Circle 
Square, 7.º 

andar)

Balcão de 
atendimento 
específico da 

FM
(Circle Square, 

7.º andar)

----

Assunto Local Prazo
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Marcação da data e hora 

Em resposta às medidas de prevenção anti-epidémicas,  só 
serão aceites, em cada período laboral, á recepção dos pe-
didos 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 docu-
mentos de candidatura após fazer a inscrição na platafor-
ma online. A marcação online deve ser feita com pelo 
menos 1 dia de antecedência para garantir a entrega da 
candidatura dentro do prazo.

para apresentação de documentos



Consulta e opiniões

Avenida de Almeida Ribeiro,NOS

61-75, Circle Square,7° andar, 
MACAU
www.fmac.org.mo

www.fmac.org.mo/suggestionsbox

8795 0950

2835 6016
ds_info@fm.org.mo
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