
2018

文 化 藝 術 管 理 人 才
培 養 計 劃 申 請 表

Todas as actividades / projectos culturais que foram ou irão ser concretamente realizados no ano 2018 (incluindo 
as actividades / projectos não submetidos a apoio financeiro do IC)

項目性質

主辦 Organização 

主辦 Organização 

有 Sim

有 Sim

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

承辦 Co-organização
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承辦 Co-organização

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

其他 Outra 

其他 Outra 

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

項目名稱 文化局有否資助，如沒
有，須提交具文字說明的
補充資料

Natureza do projecto

Tem financiamento do IC. 
Caso não tenha, devem ser 
apresentadas informaçõe 
complementares, por escrito, 
sobre os dados do projeto

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
DE RECURSOS HUMANOS EM 
GESTÃO CULTURAL E DAS ARTES
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基本名額

額外名額 (如適用)

第一類別 (平均 每月144小時)

第一類別 (平均 每月144小時)

第二類別 (平均 每月80小時)

第二類別 (平均 每月80小時)

第三類別 (平均 每月40小時)

第三類別 (平均 每月40小時)

(Quota básica)

Quota adicional ( Se aplicável )

Categoria 1
(Uma media de 144 horas mensais)

(Por favor seleccione a categoria e quota adequadas)

Categoria 1
(Uma media de 144 horas mensais)

Categoria 2
(Uma media de 80 horas mensais)

Categoria 2
(Uma media de 80 horas mensais)

Categoria 3
(Uma media de 40 horas mensais)

Categoria 3
(Uma media de 40 horas mensais)

Categoria de candidatura



項目性質 項目名稱 文化局有否資助，如沒
有，須提交具文字說明的
補充資料

Natureza do projecto

Caso o espaço seja insuficiente, poderá imprimir de novo esta página. Relativamente ás actividades/ projectos não submetidos a apoio do IC, tembém é necessária a 
entrega das informações dos mesmos.)

Tem financiamento do IC. 
Caso não tenha, devem ser 
apresentadas informaçõe 
complementares, por escrito, 
sobre os dados do projeto

2018

*如位置不足，請另行複印此頁填寫。而沒有向文化局申請資助之活動／項目，須提交具文字說明的補充資料。

(續)
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主辦 Organização 

主辦 Organização 

主辦 Organização 

主辦 Organização 

主辦 Organização 

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

其他 Outra 

其他 Outra 

其他 Outra 

其他 Outra 

其他 Outra 

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

有 Sim

有 Sim

有 Sim

有 Sim

有 Sim

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

(Continuaoção) Todas as actividades / projectos culturais que foram ou irão ser concretamente realizados no 
ano 2018 (incluindo as actividades / projectos não submetidos a apoio financeiro do IC)
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項目性質 項目名稱 有否向文化局申請資
助，如沒有，須提交具
文字說明的補充資料 

Caso o espaço seja insuficiente, poderá imprimir de novo esta página. Relativamente ás actividades/ projectos não submetidos a apoio do IC, tembém é necessária a 
entrega das informações dos mesmos.)

Natureza do projecto

Relativamente ás actividades/ 
projectos não submetidos 
a apoio do IC, tembém é 
necessária a entrega das 
informações dos mesmos.

2019

*如位置不足，請另行複印此頁填寫。而沒有向文化局申請資助之活動／項目，須提交具文字說明的補充資料。
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主辦 Organização 

主辦 Organização 

主辦 Organização 

主辦 Organização 

主辦 Organização 

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

協辦 Coordenação

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

承辦 Co-organização

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

合辦 Organização 
         conjunta

其他 Outra 

其他 Outra 

其他 Outra 

其他 Outra 

其他 Outra 

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

政府判給 Concebido 
                  pelo Governo

有 Sim

有 Sim

有 Sim

有 Sim

有 Sim

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

否，須提交具文字說
明的補充資料

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Não, devem ser 
a p r e s e n t a d a s 
informaçõe comple-
mentares, por escrito, 
sobre os dados do 
projeto

Todas as actividades / projectos culturais que foram ou irão ser concretamente realizados no ano 2019 (incluindo 
as actividades / projectos não submetidos a apoio financeiro do IC)
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過往曾參與本計劃 

中文姓名 

出生日期  

日 月 年 

電子郵箱  

通訊地址  

現時任職機構   

小學  

學士學位 

文化藝術管理人才培養計劃 2019

中學 

其他 

專科學位  

於會內擔任職位或工作內容  

學校(或機構)Escola (ou Instituição)  

學校(或機構)Escola (ou Instituição)  

學位及專業名稱 Grau académico e especialidade 

學位及專業名稱 Grau académico e especialidade 

所在地 Local 

所在地 Local 

畢業時間(月/年) Data da formatura (Mês/ Ano)

畢業時間(月/年) Data da formatura (Mês/ Ano)

職位   全職   兼職   

性別  

聯絡電話   

外文姓名  

Quem foi o elemento que participou no Programa

Nome Chinês:

Date de nascimento:

Endereço de  
correio electrónico:

Endereço de contacto:

Emprego actual:

Ensino Primário

Licenciatura

Ensino Secundário

Habilitações literárias

Outro

Bacharelato

Cargo ou tarefa no seio da Associação:

Cargo: Horário complete Tempo parcial

Sexo :

Telefone:

Dia / Mês / Ano
/ /

Nome estrangeiro:

 Informações do candidato

Se o candidato tem o grau de Licenciatura ou superior em Cultura, Artes, Administração ou área 
relacionada com o trabalho promovido pela associação, por favor, preencha as informações. (Se 
iguais às providenciadas acima, por favor, indicar “o mesmo que acima”)
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Curso de formação profissional relacionado com a administração ou gestão das artes artes frequentado 
(É favor entregar a fotocópia de certificado)

Os candidatos recomendados deverão ter experiência profissional em associações / organizações de arte 
e cultura (É favor apresentar uma fotocópia do comprovativo emitido pelo respectiva instituição)

Programa de Formação de Recursos Humanos na Gestão Cultural e das Artes 2019
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2019 年資助申請表－申請單位資料及文化藝術管理人才培養計劃申請表

基本名額 額外名額(如適用)

須親臨文化局遞交的文件

澳門《政府公報》副本

澳門幣帳戶資料副本

被推薦者之個人履歷 

被推薦者之澳門永久性居民身份證副本

被推薦者符合申請資格的證明文件副本

實習期間並無從事其他全職工作或並非全職學生之聲明書(適用申請第一類別) 

因評估需要，本局可要求申請社團提交有助評估的其他文件或資料。備註：

社團負責人的授權書/會議紀錄(如適用)  

身份證明局發出之社團證明書副本 
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Boletim da candidatura ao subsídio para 2019 – Informações da organização 
requerente e Boletim de candidatura para o Programa de Formação de Recursos 
Humanos em Gestão Cultural e das Artes

Documentos a serem apresentados pessoalmente no ICM

Quota adicional (Se aplicável)Quota básica

Cópia do Boletim Oficial de Macau

Cópia das informações da conta bancária em patacas da associação candidata

CV do candidato

Cópia do BIR permanente de Macau do candidato recomendado

Cópias dos documentos de qualificações dos candidatos recomendados

Uma declaração atestando que o candidato recomendado não tem outra ocupação a tempo inteiro 
ou não é estudante em tempo integral durante o período de formação do programa. (Para a 
candidatura a subsídios da Catergoria no 1)

Para avaliar as necessidades, o Conselho pode exigir que o requerente apresente outros 
documentos ou informações para ajudar na avaliação.

Carta de autorização do responsável da organização / actas da reunião. (Se aplicável)

Cópia do Certidão da inscrição da associação, emitida pela Direcção dos Serviços de Identificação
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