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Organização do projecto que visa a 
promover o desenvolvimento 
académico e profissional de Macau

Publicação, seminários/ formação: devem 
ser realizados em 2023 e concluídos até 
31 de Dezembro de 2023

Estudos: deve ser realizado em 2023 e 
concluídos até 30 de Junho de 2024

Breve apresentação do plano (I)

Não pode aceitar subsídio de outros 
fundos autónomos / serviços ou enti-
dades públicas de Macau para a 
mesma actividade financiada pela FM

Entidades elegíveis: associações sem 
fins lucrativos constituídas em Macau 
antes do dia 31 de Dezembro de 2018, 
inclusive, ou os indivíduos qualificados
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Cumprimento dos 

deveres inerentes à 

aceitação de 

apoio financeiro 

(5%)

Qualidade e rigor 
no planeamento 

(25%)
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Capacidade e 

experiência da 

entidade requerente 

(20%)

Situação da 
execução do plano 

(20%)

Para o 

desenvolvimento 

académico de 

Macau 

(20%)

Razoabilidade do 
orçamento 

(10%)

Breve apresentação do plano (II)

Critérios de avaliação

Situação da 
execução do plano 

(20%)

Capacidade e 

experiência da 

entidade requerente 

(20%)

Para o 

desenvolvimento 

académico de 

Macau 

(20%)

Razoabilidade do 
orçamento 

(10%)

Cumprimento dos 

deveres inerentes à 

aceitação de 

apoio financeiro 

(5%)
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O projecto tem como objectivo colmatar 
as necessidades e de desenvolvimento a 
longo prazo, sendo as principais áreas de 
apoio:

Tarefas para a promoção do bem-estar 
dos residentes
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Diversificação adequada da economia

Cooperação entre Macau e a Ilha de 
Hengqin

Desenvolvimento estratégico da política 
“Uma faixa Uma rota”

Cooperação entre Guangdong, Hong 
Kong e Macau na Grande Baía

Estratégia do Governo da RAEM

Breve apresentação sobre as áreas de apoio (I)
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＊

Teses：deve integrar-se no âmbito das 
ciências humanas e sociais

＊ Estudos：deve integrar-se no âmbito das 
ciências humanas e sociais

Conferências e formação：conferências 
e formação a realizadas na RAEM ou no 
exterior

＊
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Categorias de actividades elegíveis e 
requisitos:

Revistas：revistas académicas (incluindo 
revistas electrónicas) publicadas regular e 
continuamente em Macau

◆

Publicações académicas internacionais：
as revistas que foram consecutivamente incluídos
 nas publicações académicas, tais como a Science
 Citation Index, Science Citation Index Expanded, 
Social Sciences Citation Index e Arts & Humanities 
Citation Index entre 2017 e 2021 

◆ A pontuação média do  factor de impacto nos 
últimos três anos deve ser de pelo menos 3 pontos

◆ é exigido pelo menos 1 trabalhador a tempo inteiro

Breve apresentação sobre as áreas de apoio (II)

Edições：
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N.º de tra-
balhadores a 
tempo inteiro
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＊

X 1 13 4

516X 10

X 0

ou mais

9 3

4

5

3

5

3

6ou mais

itens itens itens itens

itens itens itens itens

itens itens itens itens

Associação local sem fim lucrativo：

24 710 7

＊

＊ Requerente individual：     de estudos1

Breve apresentação sobre as áreas de apoio (III)

N.º de actividades solicitadas

n.º limite de 
projectos 

solicitados

 as quais:

estudos edições conferências 
e formação

Se for uma instituição do ensino superior local 

n.º limite de 
projectos 

solicitados

 as quais:

estudos conferências 
e formaçãoedições

itens itens itens itens



Comprovação do n.º de trabalhadores a tempo inteiro:
Se o n.º de actividades solicitadas é mais de 9 itens, tem 
de ser preenchida a “lista de trabalhadores a tempo in-
teiro”, acompanhada de cópia do “Mapa-guia de paga-
mento das contribuições do regime obrigatório” do 3º tri-
mestral emitido pelo FSS de 2022
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Outros







 



 







conferências 
e formação

conferências 
e formação

Breve apresentação sobre as áreas de apoio (IV)

Elementos que devem constar do pedido

Informações / elementos 
que devem constar 

do pedido
Aplicável ao 
requerente 
individual

Estudos Teses 
académicas

Revistas académicas

OutrosMais de 8 
números 

publicados

Publicações 
académicas 

internacionais

“Prova de trabalho em educação ou 
investigação e qualificações 

académicas e pelo menos dois anos” 
(no formulário)

Uma cópia da versão final do 
livro a ser publicado 

(com arquivo eletrónico)

Duas cartas de recomendação 
de académicos bem conhecidos 

nas áreas

Cotação de custos de impressão 
emitida pela unidade editorial 

ou gráfica

Manuscritos e índice de artigos a 
serem incluídos em pelo menos 

um número (com arquivo eletrónico)

O índice dos artigos a serem 
incluídos em pelo menos 

um número

Os dois últimos números da 
revista que foram publicados (caso

 seja inferior a dois números, a
presentará apenas um)

Os dados que foram incluídos no índice e 
a pontuação do factor de impacto 
conforme especificado por cinco

 anos consecutivos de 2017 a 2021

Cópia do recibo da taxa 
de impressão da 

publicação anterior
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300,000

200,000

Teses académicas：
80,000

Revistas académicas: 
até 50,000 para cada edição

 (o total é até 200,000)

Publicações académicas 
internacionais：500,000
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Limite máximo do subsídio a atribuir a cada 
actividade

Categoria
Limite máximo do montante 

do apoio financeiro a 
atribuir(MOP)

Estudos

Publicação

Conferência/ 
Formação

O âmbito de apoio de despesas é variante de actividades
 (consulte ao estatuto para mais informação)
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Observações para preenchimento do pedido

O pedido de apoio financeiro deve ser redigido em 

chinês, português ou inglês

O n.º de trabalhadores a tempo inteiro deve preencher 

o requisito para o n.º de itens solicitados.

Actividades que não entram na fase de avaliação

(consulte o estatuto para mais informação), em especial: 

Tomando em atenção as seguintes situações na altura de 
preenchimento, aliás, terá possibilidade de não obter o 
apoio financeiro.  

Por outro lado, tomando em atenção que devia preencher
os requisitos do estatuto: 

◆

◆

◆

◆

Haja dois ou mais pedidos com fundamento na 
mesma actividade
Dentro do âmbito de plano de apoio financeiro 
anunciado por outras entidades públicas
O subsídio solicitado seja inferior a MOP5 mil

Caso de n.º de actividades solicitadas é mais de 9 itens, 
tem de ser preenchida a “lista de trabalhadores a tempo 
inteiro”, junta-se o “Mapa-guia de pagamento das 
contribuições do regime obrigatório” emitido pelo FSS 
(O n.º de trabalhadores consta no mapa deve 
corresponder ao n.º da lista de trabalhadores a tempo
inteiro)
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Prazo para apresentação do pedido: 
entre 9 de Novembro e 7 de Dezembro de 2022

Calendário para apresentação do pedido

Assunto Local

Início do acesso: 
9 de Novembro de 2022 (09:00)

Fim do acesso: 
6 de Dezembro de 2022

Entre 9 de Novembro e 7 de 
Dezembro de 2022

Entre 21 de Novembro e 7 de 
Dezembro de 2022

(durante o horário de expediente)

-------

Prazo

Submissão 
do pedido na 
plataforma 

online

Marcação online 
para a entrega 
pessoal dos 
documentos 

FM - Circle 
Square, 7.º andar

FM - Circle 
Square, 7.º andar

Entrega pessoal 
do formulário 
(original) e os 
documentos 
necessários

Calendário da apresentação do pedido
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！

！ Os requerentes podem submeter o pedido na “Plata-
forma Online”, imprimir o formulário preenchido, e 
entregar à FM entre  21 de Novembro e 7 de Dezem-
bro  (durante o horário de expediente).

Apenas aceite pedido preenchido em chinês ou portu-
guês, apresentado durante 9 de Novembro (às 09h00) e 
6 de Dezembro de 2022, através da Plataforma “For-
mulário Electrónico para Pedido de Apoio Financeiro” 
da FM.

Scan o código para entrar na Plataforma
 “Formulário Electrónico para Pedido de 
Apoio Financeiro”

Observações
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Marcação online para entrega pessoal do pedido 
em papel

Conforme as orientações de prevenção da pandemia, é 
aceite marcação de um número determinado por período de 
tempo, e só podem entrar nas instalações da FM um máximo 
de 2 pessoas por entidade.

！

！

！

O requerente podia fazer a marcação para entregar os doc-
umentos imediatamente após terem apresentado o pedido 
na plataforma online.

Recomenda-se que os pedidos sejam preenchidos e apre-
sentados o mais cedo possível, a fim de garantir que 
podem ser apresentados a tempo.
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Consulta e opinião

8795 0950

www.fmac.org.mo

www.fmac.org.mo/suggestionsbox

dgaf_info@fm.org.mo 

Avenida de Almeida Ribeiro, n.ºs 61-75, Circle Square, 
7.º andar, Macau

2835 6026 


