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溫馨提示 Observação： 

如多個機構／個人聯合舉辦活動，且涉及項目收入或開支的分擔，代表向本會申請資助

之機構／個人需填寫此“合辦項目申請授權書”，同時，各合辦機構代表人／個人需按身份

證式樣簽署，申請機構需同時蓋上機構印章。另，在申請中應註明合辦項目單位之分工。 

No caso de co-organização da actividade / projecto por várias instituições / indivíduos 

que resulta em mais encargos financeiros, a instituição / indivíduo que apresenta o 

requerimento de apoio financeiro para esta actividade / projecto junto da Fundação Macau 

em representação de todas as entidades organizadoras envolvidas, deve preencher e entregar 

à Fundação Macau o presente impresso que deverá ser assinado,, conforme o bilhete de 

identificação, pelos representantes das instituições organizadoras / indivíduos envolvidos e, no 

caso de estarem envolvida(s) instituição/ões, deve levar aposto(s) o(s) respectivo(s) carimbo(s) 

em uso. Deve ainda especificar no respectivo requerimento a organização e a distribuição dos 

trabalhos por cada instituição organizadora / indivíduo envolvido. 



 

 

 

 

合辦項目申請授權書 (聯合舉辦活動者適用) 
Autorização para Apresentar o Requerimento de Apoio Financeiro em 

Representação de todas as Entidades Co-organizadoras 
(destinado à entidade requerente que pede apoio financeiro junto da Fundação Macau para uma determinada 

actividade / projecto em representação de todas as entidades co-organizadoras envolvidas) 

項目_____________________是由 _______________________________________________

合作舉辦，並同意由 _______________________________________________________代為向

澳門基金會申請資助。 

A/O actividade/projecto _________________________________________________________ 

é co-organizada/o pelas instituições/indivíduos  _____________________________________. As 

entidades co-organizadoras envolvidas concordam em autorizar a apresentação, do requerimento de 

apoio financeiro para a/o actividade/projecto em causa, pela entidade 

_______________________________________________________ em representação de todas as 

outras entidades organizadoras envolvidas, junto da Fundação Macau. 

 

 

 

_____________________________ 

申請者簽名                     
(申請機構須由機構負責人簽名) 

Assinatura da entidade organizadora /  
indivíduo envolvido 

(assinatura do representante da instituição)        

 

 

 

______________________ 

機構蓋章 
(申請機構適用) 

Carimbo 
( da instituição) 

 

 

 

_____________________________ 

申請者簽名                     
(申請機構須由機構負責人簽名) 

Assinatura da entidade organizadora /  
indivíduo envolvido 

(assinatura do representante da instituição)        

 

 

 

______________________ 

機構蓋章 
(申請機構適用) 

Carimbo 
( da instituição) 

 

 

 

_____________________________ 

申請者簽名                     
(申請機構須由機構負責人簽名) 

Assinatura da entidade organizadora /  
indivíduo envolvido 

            (assinatura do representante da instituição)  

 

 

 

_____________________________ 

機構蓋章 
(申請機構適用) 

Carimbo 
 ( da instituição) 
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