
  

 

 

 

 

  

 

活動期間 

Prazo da 

actividade 

15/11/2022 ~ 14/03/2023 

對象

Destinatários 
公職補充福利制度會員 Beneficiários do SASC 

活動地點 

Locais da 

actividade 

公職福利處閱覽室 - 澳門水坑尾街 78 號中建商業大廈 9 樓  

Sala de Leitura da DASFP - Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau  

公職福利處康樂活動室 - 澳門水坑尾街 78 號中建商業大廈 10 樓  

Sala de Actividades Recreativas da DASFP - Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 10º andar, Macau 

公務人員活動中心閱覽區及康樂活動室 - 氹仔哥英布拉街 225 號 2 樓（離島政府綜合服務中心樓下） 

Á rea de Leitura e Sala de Actividades Recreativas do 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) 

換領禮品方法 
Meio de resgate  

das prendas  

1. 活動期間，會員於上述設施進行運動或借閱書碟/報刋後當天親臨前檯出示會員資料，可獲蓋章一個(每
日最多一次)； 

Durante a actividade, os beneficiários podem apresentar, no próprio dia, após a prática de exercício físico ou de 

empréstimo ou de leitura de livros/discos ou jornais/publicações periódicas nas referidas instalações, os seus 

dados de beneficiário presencialmente no balcão de atendimento, podendo obter um carimbo (no máximo uma 

vez por dia);    

2. 當達到指定次數後，會員可於 2023 年 3 月 31 日或之前辦公時間(09:00-18:30)內前往澳門中建商業大廈
9 樓公職福利處或氹仔公務人員活動中心換領禮品； 

Quando forem atingidos os números de vezes de utilização pré-definidos, as correspondentes prendas podem 

ser levantadas, durante as horas de expediente (09h00 - 18h30) e até ao dia 31 de Março de 2023, na DASFP, 

sita em Macau, no 9.º andar do Edifício Comercial Chong Kin, ou no Centro de Actividades para os 

Trabalhadores dos Serviços Públicos, na Taipa; 

3. 禮品數量有限，先到先得，換完即止； 
O número de prendas é limitado e serão entregues por ordem de levantamento até estarem esgotadas; 

4. 公職福利處有權修改及保留最後解釋權，並敬請留意蓋章卡內的注意事項。 

A DASFP reserva-se o direito de alteração e de interpretação final do presente plano. Alem disso, por favor, 

preste atenção às observações constantes no cartão com carimbo. 

次數 Número 禮品 Prendas 

逹到 5 次 
Até 5 vezes 

膠水壼 或 三色毛巾 或 大浴巾 

Cantil de plástico ou toalhas com 3 

cores ou toalha de banho grande  

或 

ou 

 

或 

ou 
 

累計逹到 

15 次 
Num total de 

15 vezes 

旅行插頭 或 行動電池 

Adaptador de viagem ou 

carregador portátil 
 

或 

ou 
 

須知 
Observações 

1. 會員須遵守活動場地之使用規則； 
Os beneficiários estão sujeitos às regras de utilização dos locais de actividades; 

2. 詳情請參閱上載於公務人員管理及服務平台或本局網頁內之興趣班/活動和旅遊活動之一般規則，以及
興趣班/活動細則。 
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. 

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

主辦單位
Organização 

 

運動及閱讀推廣鼓勵計劃 
Plano de Incentivo para a Promoção  

do Desporto e da Leitura  
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    本計劃旨在鼓勵會員使用公職福利處轄下設施，推動會員積極參與體育鍛鍊，強健體魄，

建立運動習慣。與此同時，培養及提高會員閱讀興趣，豐富工餘生活。   

O presente plano visa incentivar os beneficiários a utilizarem as instalações da DASFP, a participarem 

activamente em exercícios físicos, a fortalecerem a aptidão física e a desenvolverem os hábitos de exercício 

físico e, ao mesmo tempo, a criarem e a reforçarem o seu interesse pela leitura, enriquecendo também a sua 

vida pós-laboral.   

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/
http://www.safp.gov.mo/
mailto:dasfp@safp.gov.mo

