
4º Curso de Formação de Desporto para Todos da ASFAA 
Macau, China 

 
1. Informação sobre o Curso 

1.1. Nome:  4º Curso de Formação de Desporto para Todos da ASFAA 
1.2. Sob a égide de: Asiania Sport For All Association (ASFAA) 
1.3. Organização: Instituto do Desporto do Govemo da RAEM 
1.4. Data:   21/10/2017 - 23/10/2017 
1.5. Local: Centro de Formação da ASFAA (Centro de Formação Desportiva CV4, Est. Coronel 

Nicolau de Mesquita n.os 2-26, Ed. "César Fortune", AC/V4, Taipa) 
1.6. Destinatários: Membros da ASFAA, Estabelecimentos de Ensino Pós Secundário, Associações 

Desportivas Locais 
 
2. Inscrição 

2.1. Taxa de Inscrição: 
Participante Tipo Até 20/08 21/08 - 15/09 Taxa extra por estadia prolongada

Não-Local 
Quarto Individual US$400 US$450 US$200/noite 

Quarto Duplo / 
participante 

US$300 US$350 US$200/noite 

Local Não Aplicável MOP$150 (não inclui alojamento, refeições e transporte) 

2.2. A taxa de inscrição dos participantes não locais inclui alojamento, material didáctico, transporte local e 
refeições durante 5 dias/4 noites. 

2.3. A taxa de inscrição dos participantes locais inclui material didáctico e exclui as despesas de alojamento, 
refeições e transporte. 

2.4. Data limite: 15 de setembro de 2017. Não serão aceites inscrições depois de 15 de setembro de 2017. 
2.5. As taxas de inscrição com desconto aplicam-se apenas aos registos recebidos e pagos até o dia 20 de 

Agosto de 2017. 
2.6. A inscrição só é considerada completa depois da organização receber o pagamento total da taxa de 

inscrição. 
2.7. A inscrição dos participantes não locais pode ser efectuada enviando o boletim de inscrição, o boletim de 

itinerário e alojamento (download 01) e a cópia do passaporte válido por fax ou por email para a 
organização. 

2.8. A inscrição para participantes locais pode ser efectuada entregando o boletim de inscrição (download 02) 
e a cópia do documento válido de identificação, efectuando o pagamento na sede do Instituto do Desporto, 
pessoalmente ou através de representante. Não serão aceites inscrições enviadas por correio postal ou por 
correio electrónico.  

 
3. Conteúdo do Curso 

3.1. Tema: Desporto para Todos e Qualidade de Vida dos Cidadãos 
3.2. Língua veicular: Inglês (haverá tradução simultânea para Inglês e Mandarim) 
3.3. Língua dos materiais didácticos: Inglês e Mandarim 
3.4. Vagas: 50 

(Cada organização não local pode inscrever no máximo 5 pessoas, e cada organização local pode inscrever 
no máximo 3 pessoas. As vagas serão preenchidas segundo a ordem de inscrição completa. A organização 
reserva-se o direito da decisão final sobre questões ou dúvidas levantadas em casos omissos.)  

3.5. Programa: 
20 de Out Chegada dos participantes não locais 
21 de Out De manhã – Curso de Formação (2 sessões) À tarde – Curso de Formação (2 sessões) 

22 de Out 
De manhã – Curso de Formação (2 sessões) À tarde – Curso de Formação (1 sessão) 

– Visita 

23 de Out 
De manhã – Actividades em recinto aberto 
(Caminhada). 

À tarde – excursão de metade do dia 
À noite – Cerimónia de Entrega de 
Certificados e Jantar de Gala 

24 de Out Partida dos participantes não locais em Macau 
 
4. Certificado: a ASFAA e o Instituto do Desporto emitirão um certificado a todos os participantes que terminarem 

o curso de formação. 
 
Para mais informações, por favor contactar: 
Tel: Srª. Ekie Huang +853-8796 5638 (Cantonês / Mandarim / Inglês)  

Srª. Grace Lou +853-8796 5548 (Cantonês / Mandarim / Inglês) 
Fax: +853-87965611 / +853-2834 3708 
Email： info@sport.gov.mo 


