“文化活動/項目資助計劃”﹑“文化藝術管理人才培養計劃”
網上申請系統用戶指南
Guia de utilização do sistema de candidatura online para os projectos “Programa de
Apoio Financeiro para Actividades / Projectos Culturais das Associações Locais”,
“Programa de Formação de Recursos Humanos na Gestão Cultural e das Artes”

一. 登錄系統
Registo de entrada (Login)
步驟 1：輸入文化局預設的“帳戶”及“初始密碼”
Passo 1：Introduzir o nome da conta e a palavra-chave inicial predefinida pelo IC

Login
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步驟 2：輸入電子郵箱，驗證碼會發送至電郵
Passo 2：Introduzir o correio electrónico para recepção do código de verificação por
correio electrónico

Ligar à conta de e-mail

Verificar

Link de autenticação enviado, por favor consultar o
e-mail
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步驟 3：開啟電郵及“按此綁定帳戶”
Passo 3：Abrir o correio electrónico e pressionar em “conta de ligação”
Olá!

Alguém está a tentar estabelecer ligação com esta conta de e-mail com seu número de registo da
DSI ***** 3. Se não for o próprio, sugerimos que proteja a sua privacidade e ignore este e-mail.
Por favor, use o link fornecido abaixo para ligação à sua
cona
Clicar aqui para ligação à conta

Atenção: O IC não solicitará qualquer informação de V. Exa
Exadeinício de sessão (login).

Para mais esclarecimentos, contactar, por favor, durante o horário normal de expediente.
Tel.: 83996659 / 83996388
Endereço：Praça do Tap Siac, Edif. do Instituto Cultural, Macau

步驟 4：輸入新密碼及確認新密碼，按“激活”
Passo 4：Introduzir e reconfirmar a nova palavra- chave e pressionar “Activar”

Activar conta

Introduzir a nova palavra-passe

Reconfirmar a nova palavra-passe

Activar
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二. 查看申請單位資料
Analisar as informaçõ es da associação candidata
成功激活後，進入主界面，點擊“查看申請單位資料”，可查看申請單位資料 。
Após sucesso na activação da conta, entre na página principal e pressione em
“Visualizar informações do requerente” para ver as informações.

activar

三. 填寫一份或多份申請表資料
Preencher a informação de um ou vários boletins de candidatura
步驟 1：在主界面中選擇相應資助計劃，點擊“新增申請表”
Passo 1 ： Seleccione o respectivo programa de apoio financeiro na página
principal e pressione em “Novo boletim de candidatura” .

選擇相應資助計劃
Seleccione o respectivo programa de
apoio financeiro na página principal

新增申請表
Novo boletim de candidatura
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步驟 2：選擇適當資助計劃的申請表
Passo 2：Seleccione o boletim de candidatura adequado para o programa de
apoio financeiro

例子：填寫“展覽/研討會/講座/工作坊專用”申請表
Por exemplo ： preencher o boletim de candidatura para “Exposições /
Conferências / Palestras / Workshops”
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確認 Confirmar
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步驟 3：確認後，顯示以下界面，可點擊“新增申請表”以申請多份“文化活動/項
目資助”計劃申請表 或 點擊“返回首頁”。
Passo 3：A página seguinte será exibida após confirmação. Clique em “Novo
boletim de candidatura” para obter vários boletins de candidatura ao Programa
de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais, ou pressione em
“Regresso à Página Inicial”.

返回首頁

新增申請表

Regresso à Página Inicial

Novo boletim de candidatura
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四. 遞交申請
Entrega da candidatura
返回首頁，確認已填寫所有申請表且無誤後，於指定時間內點擊“遞交申請”按
鈕 ，並輸入各活動／項目“優先順序”。
Pressione em “Apresentação da candidatura” dentro do período indicado, depois
de regressar à página inicial e ter confirmado que todo o boletim de candidatura
está devida e correctamente preenchido e introduza a “Ordem de Prioridade” de
actividades/projectos.

剔選相關申請表
Seleccionar boletim
de candidatura
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五. 生成申請憑條
Emissão de talão de candidatura
遞交申請後，請點擊“生成申請憑條”，會長 / 理事長須在申請憑條上簽署及蓋
章，並於指定時間內親臨文化局遞交申請憑條正本及補充文件。
Pressione em “Gerar talão de candidatura” após a entrega da candidatura. O
talão deve ser assinado e carimbado pelo Presidente ou Director do Conselho de
Administração da associação. O original do talão de candidatura e os respectivos
documentos suplementares devem ser entregues ao Instituto Cultural em pessoa
e dentro do prazo indicado.
生成申請憑條 Gerar talão de cacandidatura

點擊生成的 PDF 文檔及列印
Pressione no talão de candidatura em
formato PDF e imprimir
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六. 查看審批進度
Verificar o progresso da avaliação e a aprovação

查看審批進度 Verificar o progresso da avaliação e a aprovação
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七. 注意事項
Pontos a salientar
1)

在網上系統內，須填妥申請單位資料及申請表，檢查無誤後，點擊“遞交申
請”按鈕；
Entrar no sistema online, preencher os dados do candidato e o boletim de
candidatura, verificar se está correcto e pressionar no botão "Enviar
candidatura".

2)

點擊“遞交申請”按鈕，不能新增/修改/刪除申請表；倘在網上申請期間，欲
新增/修改/刪除申請表或申請單位資料，請在辦公時間內與本廳人員聯絡 (電
話﹕83996659 / 83996388)；
Depois de pressionar no botão “Enviar candidatura”, não se aceita qualquer
adenda / alteração / eliminação no boletim de candidatura; Se a adenda /
alteração / eliminação do boletim de candidatura ou a informação do
requerente for imprescindível durante o período de candidatura online, por
favor contact os nossos serviços durante o horário de expediente (Tel.:
83996659 / 83996388).

3)

網上系統關閉後，不能新增/修改/刪除/遞交申請表；
Não será aceite qualquer adenda / alteração / eliminação / envio de boletins
de candidatura após o encerramento do sistema online.

4)

補交期間不接納遞交申請表及申請憑條；
Durante este período não se aceitam boletins de candidatura e talão de
candidatura.

5)

先網上填報申請表，後親臨文化局遞交申請憑條正本及補充文件。
Preencher o boletim de candidatura online e, posteriormente, entregar,
pessoalmente, o talão de candidatura original e os documentos
complementares no IC.
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