
 
Brincar na “Kids’ City” 

 

10/07/2022 
 

Local de concentração 

2  

2° andar da Cidade dos Sonhos 

 

Local da diversão 

 

Kids’ City 

 

Horário da diversão 
10h30 - 12h30 

 

Nota 

1.  

Um grupo é constituído por uma criança e um adulto e um deles deve ser beneficiário. 

2. 15  

Os participantes deverão comparecer no local da concentração 15 minutos antes da hora prevista 

da actividade. 

3.  

Cada beneficiário receberá uma lembrança, após a actividade. 

 

Destinatários 

6 12 

 

Um grupo é constituído por um beneficiário-familiar (6 - 12 anos) e um beneficiário ou 

não-beneficiário. O não-beneficiário deve ser familiar em linha recta dos ben. ou trab. dos serviços 

públicos. Cada criança deve ser acompanhada por um adulto nesta actividade. 

 

Vagas 
150 / Pessoas 

( ) 

Taxa por cada pessoa 

(MOP) 

$40.00 - Beneficiários  

$80.00 - ( ) Não-ben. (familiares em linha recta dos ben./trab. dos 

serviços públicos) 

 

Nota 

/ /  

Esta actividade terá lugar ao ar livre. Os participantes deverão fazer a sua auto-avaliação da saúde e 

aptidão física para saberem se estão aptos a participar nesta atividade e também deverão prestar 

atenção à segurança pessoal durante a actividade. Se for uma actividade para menores e / ou idosos, 

os cuidadores deverão acompanhá-los e ter em atenção a segurança dos menores e / ou idosos 

durante toda a actividade. 

 

Particularidades de 

inscrição, do sorteio e 

de pagamento 

Período de inscrição: 06/06 - 10/06/2022 

Vagas do resultado do sorteio: 230 Primeiras 230 pessoas  

Data da divulgação do resultado do sorteio:15/06/2022  

Período de pagamento: 15/06 - 23/06/2022 

 

/  

Forma de inscrição e local 

de inscrição/pagamento 

1. Por via telefónica; 2.  Por deslocação pessoal 

- 78 9  

DASFP do SAFP, Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau  28355200 

- 225 2  

Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2º 

andar, Taipa (por baixo do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas)  85999500 

 

Observações 

/

/  

Para mais pormenores, por favor, consulte as regras gerais dos cursos recreativos/actividades e das 

actividades turísticas, bem como a regulamentação dos cursos recreativos/actividades disponíveis na 

Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários e Agentes Públicos ou no website do SAFP.  

Informações     www.safp.gov.mo          dasfp@safp.gov.mo         28355200 / 85999500 

Organização 
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https://g2e.gov.mo/zh-hant/dasfp-blog/280500/
https://g2e.gov.mo/zh-hant/dasfp-blog/280500/
https://g2e.gov.mo/pt/dasfp-blog/as-regras-dos-cursos-recreativosactividades-e-das-actividades-turisticas/
https://g2e.gov.mo/pt/dasfp-blog/as-regras-dos-cursos-recreativosactividades-e-das-actividades-turisticas/
mailto:dasfp@safp.gov.mo

