
   

Janeiro de 2022                                                                               1 

     Confirmação de realização dos projectos financiados no âmbito do “Programa de Apoio 

Financeiro para Projectos Culturais para o ano de 2022” 

Nota: relativamente aos projectos cuja realização já foi confirmada, qualquer alteração ao seu plano de execução 

tem de ser comunicada à Fundação Macau, devendo ainda ser preenchido e entregue o formulário “pedido de 

autorização para a introdução de alterações ao plano subsidiado”, acompanhado de todos os elementos necessários.  

 

______________________________ (nome/designação da entidade beneficiária) tem conhecimento claro e completo das 

disposições aplicáveis ao “Programa de Apoio Financeiro para Projectos Culturais para o ano de 2022” da Fundação Macau e 

confirma que os projectos financiados estão conforme com o descrito no pedido aprovado, nomeadamente quanto à sua 

natureza, designação, tema e conteúdo, e estão dentro do âmbito do apoio concedido. A Fundação Macau reserva-se no 

direito de cancelar o apoio financeiro concedido em caso de incumprimento das disposições previstas no regulamento do 

“Programa de Apoio Financeiro para Projectos Culturais, 2022” e no “Termo de Consentimento”. 

Informações confirmadas 

 
Designação do 

projecto financiado 

Data de realização e 

conclusão /  

Data de publicação 

Local de 

realização* 

N.º de sessões a 

realizar* 

N.º do anexo onde constam outras 

informações confirmadas# 

Projecto 1 

 

 
De (data) a (data)    

Projecto 2 

 

 
De (data) a (data)    

Projecto 3 

 

 

De (data) a (data) 
   

Projecto 4 

 

 

De (data) a (data) 
   

Projecto 5 

 

 

De (data) a (data) 
   

* Caso se trate de um projecto de publicação, não é necessário preencher o “local de realização” e o “n.º de sessões a realizar”.  

# Caso seja exigida a apresentação de outras informações de acordo com a decisão da Fundação Macau sobre o pedido em causa, tem de ser 

preenchido o correspondente formulário que deve ser anexado a este formulário.  

Conforme o “Termo de Consentimento” assinado no âmbito do “Programa de Apoio Financeiro para Projectos Culturais, 2022”, a entidade 

beneficiária, representada pelo signatário, fica ciente e compromete-se a cumprir as disposições previstas no regulamento do programa acima 

referido, as condições de atribuição do apoio financeiro e os requisitos estabelecidos na decisão sobre o pedido, assim como as obrigações a 

que as entidades beneficiárias ficam sujeitas, incluindo-se a realização dos projectos financiados conforme o constante do plano inicialmente 

aprovado, devendo comunicar, qualquer alteração a este, à Fundação Macau. O incumprimento destas obrigações pode implicar o cancelamento 

do apoio financeiro concedido, a inclusão da entidade beneficiária na lista de entidades incumpridoras e a obrigação de restituição do montante 

recebido a título de apoio financeiro.  

Nome da pessoa que preencheu o presente 

formulário: 

Cargo: 

N.º de telefone: 

Data: (introduza uma data) 

Assinatura da entidade beneficiária ou do seu representante e carimbo 

Assinatura:                      Carimbo: 

Nome completo do representante: 

Cargo: 

O presente formulário, devidamente preenchido e assinado, deve ser entregue, pessoalmente, nas instalações da Fundação Macau, ou enviado 

por correio, fax ou email.      Telefone: 87950950│ Fax: 28356016│ Email: ds_info@fm.org.mo 

                             Espaço reservado à Fundação Macau         (Processo n.º                  ) 

Estão reunidas as condições necessárias para pagamento do apoio financeiro concedido?           

□ Sim   Projecto ________________      □ Não    Projecto __________________ 

Carece de nova apreciação pela Comissão de Avaliação? □ Sim   Projecto ________________      □ Não  

Observações: _______________________________________________________________________________ 

Verificação: ___________________   Revisão: ___________________    Data:______________________ 
 

mailto:ds_info@fm.org.mo

