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為宣揚友愛互助的訊息，行政公職局公務人員關係

廳公職福利處計劃舉辦愛心探訪及募捐予本澳社福機

構，為有需要的服務使用者募捐物資。現誠意向公職

補充福利受益人(以下簡稱會員)作出呼籲，募捐右表

之物資，並計劃稍後組織會員將收集到的物資送往相

關社福機構。在進一步了解及認識各社福機構服務宗

旨的同時，亦可與服務使用者互動交流。為此，煩請

各善長於 2023 年 3 月 20 日至 5 月 12 日將捐贈之物

資送往位於澳門水坑尾街 78 號中建商業大廈 9 樓或

氹仔哥英布拉街 225 號 2 樓公務人員活動中心。為善

最樂，請多多支持，謹代表受惠者向各善長致謝！ 

有興趣參與探訪的會員可於本年4月12日至18日透

過一戶通進行線上報名，名額10人。抽籤結果將於4月

21日公佈，請踴躍參與。 
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Para difundir as mensagens de amor e de entreajuda, a Divisão de Apoio Social à Função Pública do 

Departamento das Relações entre os Trabalhadores dos Serviços Públicos do SAFP planeia visitar as instituições de 

solidariedade social de Macau e promover uma campanha de recolha de artigos para os utentes carenciados, pelo que, 

convidam-se os beneficiários do Sistema de Acção Social Complementar da Função Pública (adiante designado por 

"beneficiários") a participar na doação dos artigos constantes da tabela do lado direito. Pretende-se, posteriormente, 

reunir os beneficiários para fazer a entrega dos artigos recolhidos às respectivas instituições de solidariedade social. A 

presente iniciativa permite aos beneficiários não só compreender e conhecer de uma forma melhor as finalidades dos 

serviços das instituições de solidariedade social, mas também ter um intercâmbio interactivo com os utentes dos 

serviços. Os interessados podem entregar, entre 20 de Março e 12 de Maio de 2023, os referidos artigos junto do Edf. 

Comercial Chong Kin, 9.º andar, Rua do Campo, n.º 78, ou Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços 

Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2.º andar, Taipa. Sendo agradável ajudar os outros, apela-se à vossa participação 

nesta campanha. Agradece-se, antecipadamente, em nome das pessoas necessitadas, a vossa colaboração.  

 

Os interessados na visita podem efectuar a inscrição online entre 12 e 18 de Abril do corrente ano, através da 

Conta Ú nica de Macau. A lotação para a visita é de 10 vagas. O resultado do sorteio será publicado no dia 21 de Abril. 

Pede-se aos interessados para participarem activamente nesta actividade. 
 

收集個人資料聲明 Declaração de recolha de dados pessoais:  

主辦單位在活動過程中可能會收集及處理個人資料（如影像、聲音等）。當中，有些資料可能是必須收集的，有些則可能是

由當事人自願選擇提供的。如有疑問，請聯絡主辦單位。 

A Organização pode recolher e tratar os dados pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a realização duma actividade. A recolha 

de algumas categorias de dados é obrigatória, outras facultativa na base da decisão voluntária do titular de dados. Para esclarecimento 

de dúvidas, por favor contacte a Organização. 

募捐物資 Artigos para Doação 

 麵條 Massa 

 意粉 Esparguete 

 通粉 Macarrão 

 梳打餅 Bolachas Crackers 

 蜜糖 Mel 

 柚子蜜 Mel de pomelo 

 罐裝茄汁豆 Feijão cozido em 

molho de tomate em lata 

 罐裝豆豉鯪魚 Dace frito com 

feijão preto preto em lata 

 罐裝營養奶粉 (倍力康) 

Leite em pó nutritivo em lata 

(Fresubin) 

 成人紙尿片(珮氏 L 碼) Fraldas 

para adultos (Pearl's - tamanho L) 

主辦單位 Organizacão： 
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