
A Fundação Macau retoma a aceitação de marcação online, para posterior 

entrega pessoal dos documentos necessários, em suporte de papel, para solicitar 

apoio financeiro para projectos culturais a partir de 16 de Outubro 

 

Em virtude da evolução da pandemia da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus e, em articulação com os trabalhos de prevenção e controlo da pandemia 

definidos pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), a 

Fundação Macau (FM) estipulou e anunciou, para os dias 25 de Setembro a 5 de 

Outubro p.p., novas medidas relativas à apresentação de pedidos no âmbito do 

“Programa de Apoio financeiro para Projectos Culturais” para o ano de 2022. Findo o 

prazo para submeter o formulário do pedido de apoio financeiro através da plataforma 

online da FM, o prazo para a entrega pessoal dos documentos necessários, em suporte 

de papel, é o constante no mapa seguinte. 

 

O “balcão de atendimento específico para entrega de pedidos de apoio financeiro” 

da FM reinicia o atendimento presencial a partir de 18 de Outubro. As pessoas que já 

submeteram o seu pedido na plataforma online da FM podem entregar os documentos 

necessários em suporte de papel, mediante marcação prévia na mesma plataforma, a 

partir das 9h00 da manhã do dia 16 de Outubro. 

 

Para melhor implementar as orientações a adoptar pelos serviços públicos no 



atendimento ao público, durante o período de combate à pandemia, a FM apela a todos 

os interessados que observem rigorosamente as orientações de prevenção e controlo da 

pandemia e as medidas complementares publicitadas pela FM em resposta à evolução 

pandémica. O “balcão de atendimento específico para entrega de pedidos de apoio 

financeiro” da FM só aceitará documentos de entidade que tenha efectuado marcação 

prévia, de forma a evitar a concentração de pessoas e diminuir o tempo de espera, 

devendo comparecer na hora e data previamente marcadas para a entrega dos 

documentos necessários em suporte de papel. É  aceite a marcação de, no máximo, 10 

entidades por período de tempo de funcionamento, e após a marcação, só podem entrar 

nas instalações da FM um máximo de 2 pessoas por entidade.  

  

 Novas medidas de prevenção e controlo da pandemia serão anunciadas 

oportunamente. Para mais informações, queira contactar a FM através de telefone n.º 

87950950 durante as horas de expediente. 

 


