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O Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau está a lançar a 
2.ª edição do “Programa Embaixadores Culturais”, a fim de reforçar, de forma diversificada, 
os conhecimentos dos formandos sobre as tradições chinesas e a cultura local, bem como o 
seu orgulho e sentido de pertença, e estimular mais criatividade dos talentos. O programa 
está agora a recrutar pessoas apaixonadas pelas artes e cultura e entusiastas da 
transmissão e divulgação cultural. Com uma série de cursos de formação experimentais, os 
formandos irão aprofundar a sua compreensão das tradições chinesas e da história e cultura 
de Macau, ganhar uma melhor compreensão da cultura de Macau e aumentar a capacidade 
da apreciação e as suas técnicas de divulgação da cultura. Após a conclusão do curso, os 
formandos poderão participar no “Projecto Pioneiros” e incorporar as ideias criativas e 
inovadoras para levar a cabo tarefas de promoção cultural tendo em conta os seus interesses 
pessoais, conhecimentos, experiência e influência, bem como os benefícios do programa e 
dos intercâmbios. Após a conclusão do programa, os formandos tornar-se-ão oficialmente 
“Embaixadores Culturais” e irão assumir a missão de promover, transmitir e divulgar a 
cultura de Macau.

�

Informações sobre a inscrição

Método da inscrição
Os formulários de candidatura estão disponíveis no Instituto Cultural ou nas suas 
instalações culturais, ou podem ser descarregados do website em www.icm.gov.mo/pec. 
É favor preencher o formulário de candidatura e submetê-lo através de qualquer um dos 
seguintes métodos: 

・Entregar pessoalmente no Edifício do Instituto Cultural na Praça do Tap Siac, Macau, 
horário de expediente:
Segunda-feira a Quinta-feira 9:00-13:00, 14:30-17:45, Sexta-feira 9:00-13:00, 14:30-17:30;
・Enviar um e-mail para a Co-organização: zdcmacau@gmail.com.

Método de selecção
Avaliação e análise com base no conteúdo do formulário de candidatura e selecção por 
entrevista, sendo seleccionados os melhores candidatos.

Formato da entrevista
A entrevista consistirá em duas partes, uma entrevista em grupo e uma entrevista 
individual. A primeira ronda de entrevistas será realizada em pequenos grupos e aqueles 
que forem aprovados na primeira ronda passarão à segunda ronda de entrevistas 
individuais. As datas das entrevistas são de 23 a 30 de Abril de 2021; é favor confirmar as 
datas de entrevista em que se pode inscrever e assinalá-las no formulário de candidatura.

Nota de admissão
As admissões serão anunciadas no início de Maio de 2021. Os candidatos seleccionados 
serão notificados por e-mail e pessoalmente e devem confirmar a sua participação no 
programa antes da data especificada. As vagas confirmadas tardiamente serão 
preenchidas por ordem de disponibilidade.

Formas de consulta
Para quaisquer perguntas sobre o evento, é favor contactar-nos durante o horário de 
expediente através dos seguintes meios:
・Tel.: 6666 0863 (Sr.ª Tai) / 6697 2121 (Sr.ª Leong)
・E-mail: zdcmacau@gmail.com

Informações sobre o evento

Número de vagas 
de recrutamento

50 �
Datas de inscrição

2021.3.22-4.9
Taxa de inscrição

Grátis

Formato do Programa Língua curricular�Chinês Carga horária�57 horas (cursos de formação) + 6 dias (Viagem de Intercâmbio Cultural)

Curso de 
Formação“experimental”

2 31 4
Palestras por 
Especialistas Conceituados

Visitas de 
Intercâmbio Cultural

Projecto Pioneiros

Regulamento de Inscrição

Os formandos irão conceber pessoalmente 
um “Projecto Pioneiros” e serão 
orientados na prática por instrutores 
profissionais ao longo de todo o curso, 
tendo como missão a transmissão e 
divulgação da cultura de Macau.

Candidatos elegíveis

Residentes de Macau 
com 18 anos ou mais, 
apaixonados pelas artes 
e cultura e entusiastas 
da transmissão e 
divulgação da cultura

É favor visitar a página electrónica em www.icm.gov.mo/pec

Os funcionários da organização e co-organização não estão 
autorizados a participar.
O Instituto Cultural reserva o direito de interpretação e de decisão 
finais sobre este programa.



Viagem de Intercâmbio Cultural
Os participantes que cumprirem os requisitos do horário do curso e tiverem um bom 

desempenho terão a oportunidade de participar na actividade “Um Olhar mais 

Próximo sobre o Berço da Civilização Chinesa - Uma Viagem de Estudo da Cultura do 

Rio Amarelo em Shanxi” ou em outras actividades de intercâmbio cultural após o 

curso.

Introdução ao projecto

Tópicos N.º de horas de aula Conteúdo do curso

Quebrar o Gelo num Grupo

Conhecimentos e Práticas de 
Planeamento de Eventos

Compartilhar o Património 
Cultural de Forma Lúdica

O Nosso Bairro

Desfrutar da Cultura Chinesa

Visita de Valorização da 
Cultura e da Arte

Técnicas de 
Divulgação da Cultura

3 horas

18 horas

7 horas

4 horas

5 horas

6 horas

14 horas

٥Os membros conhecem-se e formam uma equipa de aprendizagem juntos

٥Introdução às Técnicas de Planeamento de Festivais e à Situação Actual do Mercado
٥Do Planeamento à Prática: A Experiência da Criação da Casa das Marionetas em Coloane
٥Planeamento de Eventos Artísticos e Culturais

٥História de Macau e Património Mundial
٥Uma Viagem: Conhecer o Centro Histórico de Macau
٥Sentir o Património Cultural Intangível: Artes Marciais de Choi Lei Fat, Dança do Dragão

e Dança do Leão

٥Excursão por Macau
٥Arte da Arquitectura de Macau: À Descoberta da Expressão Cultural da Arquitectura

de Clubes

٥Valorização Estética de Música Temática
٥Apreciação da Cerimónia Chinesa do Chá

٥Valorização da Arte Visual dos Elementos de Macau
٥Teatro e Público Invulgares

٥A Magia da Divulgação Cultural
٥O Poder da Narrativa: TALK faz sentido
٥Potenciar o Prazer das Visitas Guiadas: Comunicação no Âmbito da Cultura e das Artes     
٥Técnicas de Marketing para os Novos Média
٥O Impacto do Vídeo – Aplicação dos Novos Média     

Projecto Pioneiros
O Projecto Pioneiros é um projecto prático do “Programa de Embaixadores Culturais”. 

Sob a orientação de instrutores e trabalhadores culturais experientes, os estudantes 

colocarão em prática a sua aprendizagem e planearão um Projecto Pioneiros para a 

participação do público, combinando os seus interesses e experiências para que o 

público possa experimentar o encanto da cultura através da interacção e realizar a 

missão de “Participação de Todos no Incentivo e Promoção Cultural”.

Datas dos cursos

O horário dos cursos é principalmente à noite nos dias de semana, e aos Sábados e 

Domingos, de acordo com a tabela abaixo

Mês Data

Maio

Junho 

Julho

16, 23, 25, 28, 29ӛ, 30

2,5 ӛ6�12*1619*232526,30

24 #,91011#1618232425

Mês Conteúdo

Maio a Junho

Julho a Agosto

Setembro a Dezembro

Planeamento prévio

Implementação do programa

Organização e execução

Horário do Projecto Viagem de intercâmbio culturaM�
�2021.8.1 - 6

Calendário do Projecto Pioneiros

Curso de Formação
Um grupo de profissionais da área da cultura e instrutores experientes de Macau foram convidados a levar os participantes a viver o encanto do intercâmbio cultural.

�ӛ�� �Os formandos do mesmo curso podem escolher um dos dias para participar.

O calendário poderá ser ajustado consoante a situação concreta.

Entrega de certificado
Os participantes que tenham frequentado pelo menos 75% das acções de formação e completado o Projecto Pioneiros receberão um certificado de “Embaixador Cultural”.
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Observações
٥ Este formulário é apenas para um inquérito de preferências da sessão de entrevista, sendo que o horário de entrevista informal e o horário de entrevista formal estão sujeitos a notificação. 
٥ Por favor, certifique-se de que escolhe pelo menos 2 horários de entrevista para cada ronda de entrevistas para que a co-organização coordene os preparativos.
٥ Se houver um grande número de candidatos, a co-organização tentará organizar as entrevistas de acordo com os horários indicados e pede desde já desculpa se não for possível dar prioridade aos 

períodos indicados.

Notas para o preenchimento do formulário
٥ Se tiver prémios ou certificados no campo das artes e cultura, anexe uma lista de certificados e uma cópia dos mesmos; 
٥ Os dados pessoais fornecidos pelo candidato serão utilizados apenas para fins deste programa e serão tratados de acordo com as disposições da Lei n.º 8/2005, a Lei da Protecção de 

Dados Pessoais;
٥ O Instituto Cultural reserva-se o direito de interpretação e decisão final sobre o programa.

Fotografia

Parte 2
Inquérito sobre as Preferências de Sessão de Entrevista
(por favor assinale com Ԩ os horários de sessões de entrevista nos quais está disponível, podendo seleccionar mais do que um

Nome em chinês

Nome em 
português / inglês

Data de nascimento
(Ano/Mês/Dia)

Número do B.I.R
de Macau

Número de 
contacto

Endereço de 
contacto

Email de 
contacto

Profissão    

Nome da escola /
local de trabalho

Nome da pessoa para
contacto de emergência    

Parte 1
Informações básicas

Formulário de Inscrição

Número para
contacto de emergência

Género

Primeira ronda de entrevistas 
(entrevista em grupo, com a duração de cerca de 20 minutos)

Segunda ronda de entrevistas
(entrevista pessoal, com a duração 

de cerca de 10 minutos)

Data

Hora

Manhã

Meio-
dia

Tarde

Noite

09:00 – 11:00

11:00 – 13:00

13:00 – 15:00

15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

4/23
(Sexta-feira)

4/24
(Sábabo)

4/25
(Domingo)

4/26
(Segunda-feira)

4/29
(Quinta-feira)

4/30
(Sexta-feira)



1. Descreva brevemente as razões e expectativas para a sua participação neste programa.
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Parte 3

Por favor, descreva brevemente o seguinte  (de preferência em menos de 500 palavras)

Formulário de Inscrição

2. Descreva brevemente os seus conhecimentos e interesse no campo das artes e cultura.



Parte 4

Declaração de Inscrição

Assinatura do requerente Data

Venho por este meio declarar que:

1. Li atentamente toda a informação contida neste programa e aceito todos os termos e condições;
2.Todas as informações e anexos fornecidos neste formulário são verdadeiros e correctos.

3. Descreva brevemente o que espera transmitir através do “Projecto Pioneiros”, um projecto prático do “Programa de Embaixadores Culturais”.

www.icm.gov.mo/pec

䪭鳵㋲⡙
CO-ORGANIZAÇÃO

⚺鳵㋲⡙
ORGANIZAÇÃO 澳門文化局IC IC Art 藝文棧
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