
 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários: Beneficiários do Sistema de Acção Social Complementar da Função Pública  

Taxa: Gratuito 

N.º de vagas: Sem limitação do número de participantes 

Horário de actividade: Das 10h00 às 22h00 

Forma de inscrição: Os beneficiários interessados podem efectuar a inscrição online entre os dias 06 e 09 

de Dezembro do corrente ano, mediante a Conta Ú nica de Macau. 

Obs.: 1. A todos os participantes será oferecida uma lembrança. 

     2. Se os participantes necessitarem de apoio para aceder ao “N.º da equipa do SAFP”, podem 

dirigir-se, no próprio dia, entre as 09:00 e as 13:00, à Divisão de Apoio Social à Função Pública, 

sita na Rua do Campo, n.º 78, Edf. Comercial Chong Kin, 9.º andar, onde terão trabalhadores 

para lhes prestarem orientações sobre a actividade. 

Forma de levantamento da lembrança: 

1. Para o levantamento da lembrança, os beneficiários participantes que efectuaram a inscrição, 

mediante o serviço “Inscrição em actividades” da Conta Ú nica de Macau, podem deslocar-se à 

Divisão de Apoio Social à Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 78, Edf. Comercial Chong Kin, 

9.º andar, Macau, ou ao Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos na 

Taipa, nos dias 12 a 16 de Dezembro do corrente ano, entre as 09:00 e as 18:30.  

 

2. Na altura do levantamento, terão de exibir o cartão digital de beneficiário ou o Bilhete de Identidade 

de Residente da RAEM. O acto de levantamento por representante deve ser realizado sob o 

consentimento entre o mandante e o mandatário, devendo, para o efeito, apresentar a imagem 

captada do cartão digital do beneficiário (mandante) ou a cópia do Bilhete de Identidade de Residente 

da RAEM do mesmo. Caso haja qualquer levantamento indevido por parte de terceiro, aquela 

Divisão reserva-se o direito de apurar responsabilidades. 

 

Orientações sobre a Marcha de Caridade acompanhada online: 

1. Fazer a leitura do código QR da figura 1 e segui-lo 

2. Clicar no mini programa da figura 2 e aderir à equipa 

3. Iniciar-se-á a Marcha de Caridade acompanhada online no  

próprio dia  

 

 

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