
 

Regras de Apoio Financeiro para Actividades das Associações 

no Ano 2021 

I. Objectivos: Promoção do desenvolvimento das actividades a organizar pelas associações de 

trabalhadores da função pública e melhoria da saúde física e mental dos trabalhadores dos serviços 

públicos. 

II. Destinatários: Associações de trabalhadores da função pública legalmente constituídas em 

Macau 

III. Formalidades: 

1. “Pedido de Apoio Financeiro para Associações e Organizações” devidamente preenchido. 

2. As associações de trabalhadores da função pública interessadas devem apresentar um plano 

de actividades anual por escrito ao SAFP. Caso haja qualquer alteração da actividade, após a 

aprovação, as respectivas associações devem notificar a DASFP com uma antecedência de 15 

dias para pedir a sua apreciação. 

3. Se os documentos ou dados apresentados forem insuficientes, as associações de trabalhadores 

da função pública devem apresentá-los no prazo de 5 dias úteis, após o recebimento do aviso 

da DASFP (salvo casos devidamente justificados), caso contrário, é provável que o resultado 

da apreciação e o andamento do respectivo apoio financeiro sejam afectados. 

IV. Requisitos para apreciação: 

O montante do apoio financeiro para cada actividade não pode, no máximo, ser superior a 

MOP60.000,00. As actividades solicitadas podem não ser totalmente financiadas. O SAFP pode, na 

sua apreciação e autorização, dar prioridade aos projectos dentro dos limites da sua disponibilidade 

orçamental, nas seguintes áreas: 

1. Trabalhos que cooperam com as linhas de acção governativa do Governo da RAEM e 

actividades relacionadas com as funções do SAFP ou o regime da função pública; 

2. Promoção do pensamento ou vida positiva e da solidariedade; 

3. Actividades a organizar conjuntamente pelas várias associações; 

4. Apoio ao reforço da interacção e da saúde física e mental dos trabalhadores dos serviços 

públicos.  

Os projectos que não têm prioridade na apreciação, ou aos quais não podem ser atribuídos apoios 

financeiros são: 

1. Projectos semelhantes organizados pelo SAFP; 

2. Projectos em comemoração de aniversários institucionais ou festas com carácter de convívio; 

3. Projectos de deslocação ao exterior para visitas e intercâmbios. 

  



 

V. Observações: 

1. O SAFP não vai conceder apoio financeiro a projectos que se candidataram a apoio financeiro 

de outros fundos autónomos ou serviços públicos (mesmo que ainda não tenham sido 

aprovados). 

2. Se o apoio financeiro ao projecto tiver sido aprovado pelo SAFP, a associação não pode 

receber novamente apoio financeiro de outros fundos autónomos / serviços públicos. Caso 

haja violação, o apoio financeiro à associação em questão será cancelado. O SAFP irá exigir 

que a associação em questão reembolse a verba de apoio financeiro já concedida. 

3. As associações financiadas têm de submeter ao SAFP o relatório final das actividades das 

associações no prazo de 30 dias a contar da data da conclusão da actividade. Se o relatório for 

apresentado fora do prazo, o SAFP vai fazer o registo da respectiva situação. 

4. O montante do apoio financeiro não será reforçado, caso já tenha sido aprovado o montante 

do subsídio a atribuir. Em geral, o SAFF não vai conceder apoio financeiro mais do que uma 

vez relativamente ao mesmo projecto. 

5. O SAFP vai notificar a associação por escrito do resultado da apreciação. 

6. Independentemente da decisão do SAFP relativamente ao pedido de apoio financeiro, os 

documentos e informações submetidos para instruir o pedido não serão devolvidos. 

7. Os dados pessoais recolhidos são tratados pelo SAFP, nos termos da Lei n.º 8/2005 “Lei da 

Protecção de Dados Pessoais”. 

VI. Formas de apresentação dos documentos: As associações interessadas podem apresentar o 

pedido presencialmente ou por correio electrónico ao SAFP. 

VII. Formas de contacto: Telefone: Dra. Chao ou Dra. U (Tel.: 28355200/85999500). 

E-mail: dasfp@safp.gov.mo 


