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2022“文化活動／項目資助計劃” 
"Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais" no ano de 2022 

獲資助活動／項目資料更改申請表 
Pedido de Alterações de Informações para Actividades/Projectos Subsidiados 

 
一. 基本資料 Informações Básicas 

獲資助單位編號 
Nº da entidade beneficiária 

 

獲資助單位名稱 
Nome da entidade beneficiária 

 

活動／項目編號 
Nº do Actividade/Projecto 

 

活動／項目名稱 
Nome de Actividade/Projecto 

 

 
二. 更改活動／項目資料 Alteração de dados da actividade/projecto 

□  a. 活動／項目名稱 
    Nome de Actividade/ 

Projecto 

原名稱 Nome original： 

更改為 Nome alterado： 

詳細原因 Motivos da Alteração： 
 

□  b. 舉行／出版日期 
    Data de Realização/ 

Publicação 

原日期 Data original： 

更改為 Data alterada： 

詳細原因 Motivos da Alteração： 
 

□  c. 舉行地點 
    Local de Realização 

原地點 Local original： 

更改為 Local alterado： 

詳細原因 Motivos da Alteração： 
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□  d. 其他 
Outros 

□ 參與計劃人員 Pessoal participante 
□ 出版數量 Quantidade de publicações 
□ 合辦單位 Entidade co-organizadora 
□ 計劃內容 Conteúdo do projecto 
□ 場次或受眾 Número de espectáculos ou espectadores 
□ 其他 Outros：___________________________________________________________ 
                             ___________________________________________________________ 
 
請詳述更改情況 (Descreva as alterações)： 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

詳細原因 Motivos das alterações： 

 

 

 

 

 

 
（如空間不足，請另紙填寫詳細原因） 
(Se for necessário, pode-se adicionar uma folha para pormenorizar o motivo) 

 
聲明 Declaração： 
 
1. 由本人以本會名義聲明，已詳閱及明白 2022《文化活動／項目資助計劃─資助指引》(2021 年 8 月修訂)之相關規定（根據第

40/2021 號行政法規《文化發展基金的組織及運作》第五章(過渡及最後規定)，原由文化局負責跟進的《文化活動／項目資助

計劃》轉由文化發展基金負責跟進。） 
Na qualidade de representante da associação, declaro que já li e compreendi as disposições constantes das “Instruções para o Programa 
de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais” no ano de 2022 (revistas em Agosto de 2021) [De acordo com o Capítulo V 
(Disposições transitórias e finais) do Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e funcionamento do Fundo de 
Desenvolvimento da Cultura), o “Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais” que era acompanhado 
anteriormente pelo Instituto Cultural, doravante cabe ao FDC a responsabilidade pelo tratamento] 

 
2. 由本人以本會名義聲明確定上述申請為最終更改，並已詳閱 2022《文化活動／項目資助計劃─資助指引》(2021 年 8 月修訂)，

知悉活動／項目資料更改的申請程序需時審批。文化發展基金將視乎更改內容對活動／項目作重新評估，並保留不接納更改

或取消資助的權利。 
Na qualidade de representante da associação, declaro que o pedido acima referido é uma alteração final e estou ciente das “Instruções 
para o Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais” no ano de 2022 (revistas em Agosto de 2021) e do tempo 
necessário para o procedimento da aprovação às alterações às actividades/projectos. O FDC irá avaliar de novo as actividades/projectos 
com base nas alterações propostas, reservando-se o direito de não as aceitar ou até de cancelar o apoio financeiro. 

 
3. 由本人以本會名義承諾，在開展受 2022《文化活動／項目資助計劃》資助的所有活動及項目時，定必密切留意及嚴格執行衛

生局因應疫情及防疫措施需要發出的指引及作出的更新；妥善紀錄及備存有關人士為參與活動及項目而遵守防疫指引證明文

件，並於需要時提供予文化發展基金及相關權限部門查核。倘違反上述承諾，本人清楚知道須承擔由此產生的一切法律責任 。
（澳門特別行政區第 2/2004 號法律《傳染病防治法》） 
Na qualidade de representante da associação, declaro que iremos estar atentos e cumprir rigorosamente as orientações e suas actualizações 
emitidas pelos Serviços de Saúde em resposta à epidemia, na realização das actividades e projectos, abrangidos pelos programas de apoio 
financeiro do FDC - Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos Culturais; manter registos e arquivos adequados dos 
documentos comprovativos dos participantes nas actividades e projectos realizados, relativos ao cumprimento das orientações de 
prevenção epidémica, e fornecê-los ao FDC e às autoridades competentes para verificação quando necessário. Estou plenamente ciente 
de que serei responsável por todas as responsabilidades legais (Lei nº2/2004 “Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças 
transmissíveis”) decorrentes de qualquer violação dos compromissos acima referidos. 
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4. 由本人以本會名義聲明，已瞭解經第 293/2018 號行政長官批示修改之第 54/GM/97 號批示第 1.7 款及《文化活動／項目資助

計劃》相關規定，包括知悉必須遵守於活動／項目結束後 30 天內（包括非工作日）遞交完整報告，並連同已註明編碼的相

關開支單據及各類收支證明副本（附同收支明細表）；否則，可被記錄違規，最嚴重可被取消資助及列入凍結名單。 
Na qualidade de representante da associação, declaro que estou ciente de que as disposições previstas no ponto 1.7 do Despacho n.º 
54/GM/97, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n. º 293/2018, e as disposições relevantes do “Programa de Apoio Financeiro 
para Actividades/Projectos Culturais” no ano de 2022, sobre a necessidade da apresentação um relatório completo no prazo de 30 dias 
(incluindo os dias não úteis) após o termo da actividade/projecto, juntamente com as cópias devidamente codificadas das guias relativas 
às despesas e dos respectivos comprovativos de receitas e despesas (com a discriminação das receitas e despesas). Caso contrário, poderão 
ser registadas violações, o que poderá implicar o cancelamento do apoio financeiro ou inclusão na lista de congelamento. 

 
  獲資助單位負責人(會長或理事長)簽名及蓋章 
填表人姓名 
Pessoa que preencheu o 
presente Pedido： 

 
 

____________________ 

Assinatura do responsável (Presidente ou Director/a) com carimbo oficial da 
entidade beneficiária 

（請按澳門居民身份證的簽名式樣簽署） 
(Idêntica à usada no BIR de Macau) 

 
職位 Cargo： 
 
 
聯絡電話 N.º de telefone:  

____________________ 
 
 

____________________ 

 
 
 
 

簽名 Assinatura：________________ 蓋章 Carimbo：_________________ 
日期 Data： ／    ／ 

（日 Dia／月 Mês／年 Ano ） 負責人姓名 Nome do representante：_______________________________ 

職位 Cargo：___________________________________________________        

 
文化發展基金專用 Espaço reservado ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura 

意見 Opiniões：□ 接納 Aprovar           □ 不接納 Rejeitar           □ 重新審視及評估 Rever e reavaliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工作人員 Funcionário：___________________             日期 Data：___________________ 
 
 
 
 
 
上級確認 Reconhecimento do superior hierárquico：___________________       日期 Data：___________________ 
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