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倘對審批結果存有異議，可於收
到通知日起15天內，根據《行政
程序法典》的規定，向文化基金
行政管理委員會提出聲明異議，
亦可根據《行政訴訟法典》的相
關規定於30天內向法院提起司法
上訴。

發掘社區歷史、文化面貌與建築特色之藝文活動；

資助款項將於活動確定
舉行的季度發放；如屬
出版書籍或刊物，則於
書籍或刊物出版後發放。

文化局以隨機方式視察各
獲資助活動/項目情況，
對活動/項目的執行、內
容、質素、實際效益及觀
眾反饋等作評估。同時各
社團須於活動/項目完結
後30天內遞交報告。











avaliação sobre o curriculum vitae dos participantes, o nível 
dos concursos e a credibilidade da entidade organizadora. 
Em regra geral, o apoio incidirá em despesas parciais de 
transporte e participação nos concursos.
Pedido de apoio financeiro para a “deslocação ao exte-
rior para recepção de prémios”
O IC efectuará uma avaliação sobre o curriculum vitae dos 
participantes, o nível de prémios e a credibilidade da enti-
dade organizadora. Em regra geral, o apoio incidirá em des-
pesas parciais de transporte e alojamento.
Áreas fora do âmbito do subsídio:
Actividades que tenham fins lucrativos;
Que não pertençam à área artístico-cultural;
Actividades não abertas ao público; 
Actividades relacionadas com a angariação de fundos de caridade;
Actividades recreativas;  
Impressão de publicações comemorativas de aniversários e publi-
cações internas da associação; 
Não são aceites publicações previamente editadas, segundas 
edições ou reimpressões; 
Despesas correntes como rendas, água, electricidade, etc.; ren-
ovações de espaços interiores; aquisição de equipamentos; 
cupões de actividade; presentes, lembranças e “lai si”; despesas 
de representação e todo o tipo de refeições e despesas imprevis-
tas; 
Este projecto refere-se a  aquisição de serviços de produção;
Repetição de pedidos para apoio financeiro da mesma actividade / 
projecto no mesmo ano; 
Associações da mesma área e da natureza semelhante, ou houver 
mais de um terço dossmembros das suas estruturas organizativas; 
Outras actividades / projectos que não respondem os princípios de 
atribuição de subsídios do IC. 
Por motivos de custos administrativos, pedidos de subsídio de val-
or inferiores a MOP1000 serão indeferidos.
O requerente tem a obrigação de providenciar informação clara 
que facilite a avaliação. O IC poderá solicitar ao candidato que 
apresente a informação suplementar necessária e os documentos 
comprovativos, tendo o direito de verificar a documentação recebi-
da junto da entidade que os emitiu. 
Se o requerente fizer declarações falsas ou ocultar deliberada-
mente dados, daí resultando a atribuição do subsídio por falsos 
motivos, o subsídio será cancelado e o requerente será colocado 
em lista negra, além assumir as responsabilidades legais decor-
rentes. 
Todos os dados fornecidos servem apenas para o pedido de 
apoio financeiro. Os documentos entregues pelos candidatos não 
serão devolvidos.
O presente regulamento e o formulário de candidatura são redigi-
dos em chinês e em português. Caso existam quaisquer divergên-
cias de entendimento, prevalece a versão chinesa. 
O IC reserva-se o direito de interpretação final do conteúdo.










