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Introdução(1)

 para o ano de 2022

É concedido apoio financeiro, para a realização 
dos seguintes espectáculos e concertos em 
Macau: canto em dueto, canções clássicas, 
canções populares, excertos, etc., não incluindo 
apresentações completas de uma única obra de 
ópera cantonense num espectáculo.

No mínimo, 6 canções, sem prejuízo dos requisit-
os ao número de canções e ao número de lugares 
sentados de limite máximo do montante do apoio 
financeiro a atribuir 

Cada entidade requerente só pode solicitar apoio 
financeiro para 1 projecto de quyi

No caso do presidente ou presidente da direcção 
de diferentes entidades requerentes serem a 
mesma pessoa,irá considerar, em princípio, 
apenas o pedido de uma das entidades

Descrevendo o conteúdo do projecto a que se 
destina o apoio financeiro solicitado, o currículo 
dos artistas envolvidos, identificando o país ou 
região de origem dos artistas vindos do exterior de 
Macau se for o caso, e as canções ou actuações a 
apresentar
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Requisitos de elegibilidade: Podem requerer o 
apoio financeiro previsto no presente programa 
de apoio as associações sem fins lucrativos con-
stituídas em Macau, de acordo com a legislação 
em vigor, antes do dia 31 de Dezembro de 2018, 
inclusive
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Introdução(2)

 para o ano de 2022
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Limite máximo do montante do 
apoio financeiro a atribuir

Número de
          lugares 
           sentados

Limite máximo do montante do apoio
financeiro a atribuir

(MOP) Número de
 canções Mais de 600

15,000

10,000

30,000

600 ou menos

Quatro ou mais excertos

Canto em dueto / 
canções clássicas / 
canções populares / 

três ou menos 
excertos

Âmbito de apoio：Aluguer de instalações e equipamentos 
necessários (para o próprio dia de realização de espectáculo ou 
concerto) e despesas com montagem de cenários, recolha de 
imagens em película fotográfica ou em videograma, vestuário e 
maquilhagem, remuneração dos artistas / apresentadores, im-
pressão e refeições / bebida e comida para os artistas e tra-
balhadores no dia de ensaio e no próprio dia de realização de 
espectáculo ou concerto. Se o espectáculo ou concerto contar 
com artista(s) do exterior, o apoio financeiro poderá ser destina-
do também a despesas de deslocação e alojamento

*
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Introdução(3)

 para o ano de 2022
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Não aceitar cumulativamente apoio financeiro de 
outros fundos autónomos, serviços ou entidades 
públicas de Macau para o mesmo projecto financiado 
pela FM

Após avaliação, é concedido um apoio financeiro par-
cial aos projectos seleccionados em função da classifi-
cação final

Compatibilidade 
com o objectivo do 

presente programa de 
apoio e capacidade de    

implementação do projecto 
objecto de apoio finan-

ceiro solicitado
 (30%)

        
Qualidade e 

rigor no              
planeamento             

(30%)

           
Experiência da 

entidade requerente 
na realização de      

projectos semelhantes 
ao objecto do pedido 

(30%)

    
Nível de           

cumprimento das 
obrigações inerentes 
à aceitação de apoio 

financeiro              
(10%)

Critérios de 
avaliação
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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
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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



Avenida de Almeida Ribeiro,NOS 
61-75, Circle Square,7° andar, 
MACAU
www.fmac.org.mo

www.fmac.org.mo/suggestionsbox

Consulta e opiniões

8795 0950

2835 6016
ds_info@fm.org.mo
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