
 

  

 

 

 

Plataforma “Formulário Electrónico 

para Pedido de Apoio Financeiro” 

 

 

Manual do Utilizador 
 

 

(Os interessados devem tomar conhecimento para o facto de que os dados 

inseridos no formulário electrónico podem ser vistos ou usados por terceiros não 

autorizados, em caso de utilização de rede pública de Internet para aceder a esta 

plataforma, devido à falta de segurança da rede. A Fundação Macau apela aos 

interessados para o uso de uma rede de internet o mais segura possível no 

momento de aceder a esta plataforma.) 

 

 

 

 

 

 

Fundação Macau 

Setembro de 2021



Plataforma “Formulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” 

Manual do utilizador 

I 

Índice  

 

1.1 Criação de conta de utilizador para aceder à plataforma 

“Formulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” ....... 1 

1.2 Formulação de novo pedido ......................................................... 3 

1.3 Consulta sobre a situação do pedido apresentado ......................... 8 

1.4 Consulta sobre a situação de pedido apresentado através desta 

plataforma .................................................................................. 10 

1.5 Consulta sobre a situação do pedido ........................................... 11 

1.6 Preenchimento do relatório de avaliação do projecto objecto de 

apoio financeiro ......................................................................... 12 

1.7 Outros ........................................................................................ 16 



Plataforma “Formulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” 

Manual do utilizador 

P. 1 

Introdução 
 

A plataforma “Formulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” da Fundação 

Macau permite aos seus utilizadores formularem pedidos de apoio financeiro e consultarem a 

situação do seu pedido online. Os utilizadores podem entrar na sua conta online para formulação 

de pedido, entrega de relatórios e elementos complementares e consulta da situação do pedido. 

Os utilizadores podem ainda aceder à lista de apoio financeiro concedido desde o ano de 2015.   

1.1 Criação de conta de utilizador para aceder à plataforma 

“Formulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” 

1.1.1 Criar a conta de utilizador  

1) Os interessados devem preencher o “Formulário referente à conta de utilizador da plataforma 

online para pedido de apoio financeiro”, disponibilizado no website e nas instalações da 

Fundação Macau, e devem entregá-lo no balcão de atendimento específico da Fundação Macau, 

devendo o formulário ser assinado pelo representante orgânico ou pelo representante legal e 

aposto o carimbo em uso (no caso de ser uma pessoa colectiva). A conta de utilizador será aberta 

depois da verificação e confirmação dos elementos recebidos pela Fundação Macau. 

2) O link para activação da conta de utilizador é enviado para o endereço electrónico 

disponibilizado. O utilizador deve clicar neste link para activar a conta mediante a introdução do 

código de autenticação que será enviado para o número de telemóvel disponibilizado, devendo 

proceder à alteração da password de acesso e de seguida clicar no campo “Confirmar”. 
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1.1.2 Entrar na conta de utilizador  

O utilizador deve aceder ao website: https://sponsorship.fmac.org.mo/fmia e preencher o 

endereço electrónico registado e a password para poder aceder à sua conta.   

 

 

Depois de entrar na conta de utilizador, pode escolher uma das seguintes opções principais: 

 

Os meus pedidos: consulta das informações relativas a pedidos formulados desde o ano de 2015 e 

sobre a decisão, bem como apresentar informações complementares aos pedidos já entregues.  

 

Novo pedido: formulação de novo pedido. 

 

Dados da entidade requerente: consulta ou actualização de dados gerais da entidade requerente. 

 

Alteração de password: alteração da password. 

 

Sair: saída da conta. 

 

  

https://sponsorship.fmac.org.mo/fmia
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1.2 Formulação de novo pedido 

Clique em “Novo pedido” para aceder à página “Pedido de apoio financeiro > Novo pedido”. 

 

1) Escolha a opção adequada com a natureza do seu novo pedido de apoio financeiro. 

 

 

 

2) Confirme ou actualize os dados gerais da requerente. 
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3) Preencha os espaços em branco (como por exemplo: nome do projecto, data e local da 

realização), escolhendo sempre as opções mais adequadas à natureza do objecto do pedido de 

apoio financeiro e preencha as despesas e receitas orçamentadas. 

O utilizador pode apagar ou adicionar novas colunas quer no campo “despesas” quer no campo 

“receitas” bastando apenas clicar em “x” ou “+”. 

O utilizar deve clicar em “passo seguinte” para continuar.  
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4) Verifique e confirme as informações introduzidas, e clique num dos sinais que aparecem no   

canto direito caso pretenda alterar estas informações. 

Se o apoio financeiro se destinar a dois ou mais projectos, o utilizar deve clicar em “+Introduzir 

mais um projecto no pedido”. 

 

 

5) Introduza o montante do apoio financeiro que pretende solicitar à Fundação Macau. 
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6) Se o montante solicitado for superior a MOP100 mil, é obrigatório preencher a parte “Descrição 

geral sobre o(s) projecto(s) a cuja realização se destina o apoio requerido”, e para terminar 

clique em “passo seguinte”. 

 

7) Seleccione e envie os ficheiros com as informações/documentos complementares e clique em 

“passo seguinte”. 

 

 

 

 



Plataforma “Formulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” 

Manual do utilizador 

P. 7 

8) Verifique novamente as informações introduzidas, podendo clicar em “passo anterior” para 

alterar estas informações. 

 

 

9) Depois de confirmar as informações introduzidas, clique em “entregar” e para concluir o 

preenchimento do formulário electrónico deve preencher o espaço respectivo com o código de 

autenticação enviado para o número de telemóvel disponibilizado.  

Após ter preenchido o formulário electrónico deve-o imprimir, para ser assinado pelo 

representante orgânico ou pelo representante legal, aposto o carimbo em uso (no caso de ser 

uma pessoa colectiva), devendo o mesmo ser entregue no balcão de atendimento específico 

da Fundação Macau, formalizando assim o pedido. 
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1.3 Consulta sobre a situação do pedido apresentado 

1.3.1 Consulta sobre a situação do pedido apresentado  

O utilizador deve clicar em “Os meus pedidos” para saber em que situação se encontra o pedido 

anteriormente apresentado (sendo o pedido mais recente colocado na primeira coluna). 

 

 

1.3.2 Consulta sobre um pedido anterior 

1) Clique no número de referência do pedido que pretende consultar e obter informações mais 

detalhadas.  
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2) Clique em “Histórico das alterações” para consulta das alterações efectuadas aos pedidos 

formulados, podendo ter acesso a informações mais detalhadas clicando no canto direito em 

“Mais”.  
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1.4 Consulta sobre a situação de pedido apresentado através 

desta plataforma 

Após preenchimento e entrega do formulário electrónico através desta plataforma, o utilizador pode 

consultar a situação do seu pedido mediante um clique em “Os meus pedidos”, por exemplo: “a 

aguardar a entrega de documentos/informações complementares”, “a aguardar decisão”, “deferido” 

ou “indeferido”. 
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1.5 Consulta sobre a situação do pedido 

O utilizador pode consultar a situação em que se encontra o seu pedido em “Os meus pedidos”, 

havendo 9 resultados sobre a situação do pedido: 

1) “O pedido não foi formalizado ua Plataforma”: o pedido ainda não foi formalizado;  

2) “Pedido entregue à Fundação Macau, aguardando apreciação preliminar”: o pedido foi entregue 

à Fundação Macau com sucesso, a Fundação Macau irá proceder à apreciação preliminar do 

pedido em breve”; 

3) “A aguardar a entrega de documentos/informações complementares, devendo contactar a 

Fundação Macau”: deve entrar em contacto com a Fundação Macau para saber dos 

documentos/informações em falta; 

4) “A aguardar a entrega de documentos originais no balcão de atendimento específico da 

Fundação Macau”: a Fundação Macau já concluiu a apreciação preliminar do pedido, 

encontrando-se a aguardar a entrega, no balcão competente, dos originais dos documentos 

exigidos; 

5) “Pedido não elegível”: concluída a apreciação preliminar, a Fundação Macau considera que o 

pedido não é elegível devido à falta de informações/documentos obrigatórios, podendo a 

entidade requerente entrar em contacto com a Fundação Macau; 

6) “Pedido cancelado”: o pedido foi cancelado por iniciativa da entidade requerente; 

7) “A aguardar decisão final da Fundação Macau”: a Fundação Macau em breve irá tomar uma 

decisão final; 

8) “Pedido deferido”: o pedido foi deferido como melhor consta da notificação enviada por ofício; 

9) “Pedido indeferido”: o pedido foi indeferido nos termos da notificação enviada por ofício. 
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1.6 Preenchimento do relatório de avaliação do projecto 

objecto de apoio financeiro  

1.6.1 Seleccione o pedido deferido a que se refere o relatório de avaliação a preencher e clique em 

“preencher o relatório” . 

 

 

1.6.2 Introduza os dados exigidos na Parte A; seleccione o projecto objecto do relatório de avaliação 

e clique em “Colocar na Parte B” . 
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1.6.3 Preencha os espaços em branco na Secção I da Parte B. 

 

 

1.6.4 Clique em “Especificar” para declarar as despesas e receitas na Secção II da Parte B. 
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1.6.5 Preencha os espaços em branco de acordo com os recibos ou facturas, podendo cancelar ou 

adicionar novas colunas de “despesas” e “receitas” clicando, respectivamente, em “x” ou “+”, para 

finalizar clique em “guardar”.

 

 

1.6.6 Envie as fotografias ou os documentos exigidos na Secção III da Parte B, e para finalizar clique 

em “guardar”, seguido de um novo clique em “voltar” para continuar a preencher o relatório. 
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1.6.7 Após completar o preenchimento das Partes B e C, imprima o relatório e depois clique em 

“entregar”. 

 

 

1.6.8 Introduza o código de autenticação enviado para o número de telemóvel disponibilizado para 

concretizar a entrega online do relatório, devendo assinar o relatório imprimido pelo 

representante orgânico ou representante legal, devendo, ser aposto o carimbo em uso se a 

entidade requerente for uma pessoa colectiva e em seguida deve entrega-lo no balcão 

competente da Fundação Macau, a fim de concluir o processo.  
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1.7 Outros 

1.7.1 Dados do utilizador 

Os dados do utilizador encontram-se no canto superior direito. 

 

 

1.7.2 Dados gerais da entidade requerente 

O utilizador pode consultar os dados da entidade requerente, incluindo informações gerais, 

mensagens dirigidas ao respectivo utilizador, lista dos membros dos órgãos sociais da pessoa 

colectiva (se for o caso), e informações sobre a conta bancária da entidade requerente. Os 

utilizadores são classificados, online, em três categorias: 

 Conta de administrador: permite gerir as contas de utilizador da pessoa colectiva, formular 

pedidos de apoio financeiro, entregar relatórios e consultar os pedidos efectuados. 

 Conta superior: permite formular pedidos de apoio financeiro, entregar relatórios e consultar os 

pedidos efectuados. 

 Conta básica: permite consultar os pedidos efectuados. 

 

 

1.7.3 Alteração da password 

O utilizador pode clicar em “Alterar a password” no canto superior direito e alterar a sua password. 

 


