
  參觀電子及電器設備回收處理場 

   Visita ao Local de Recolha e Tratamento de Equipamentos  

Electrónicos e Eléctricos  

 16/07/2022 

活動內容 Programa 

上午 10:30 於澳門陸軍俱樂部門口集合  環境保護局轄下之電子及電器設備回收處理場 (參觀硬

盤、墨盒及碳粉盒處置設施、LCD和 CRT等處理設備，以及瞭解回收過程和後續處理的工作。)  澳門

陸軍俱樂部門口解散 (約 12:30結束)。 

Concentração na entrada do Clube Militar de Macau às 10h30  Local de Recolha e Tratamento de 

Equipamentos Electrónicos e Eléctricos subordinado à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (Visita aos 

equipamentos para tratar discos rígidos, cartuchos de tinta e de tóner, e aos equipamentos de tratamento de LCD e CRT, 

etc., bem como conhecimento do processo de reciclagem e posterior tratamento.)  Despedida na entrada do Clube 

Militar de Macau (Fim do programa cerca das 12h30). 

註 Nota：1. 參加者應按參觀時間提前 15分鐘到達集合地點。 

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

2. 參觀完結後，每名會員均可獲贈紀念品一份。 

Cada beneficiário receberá uma lembrança, após a visita. 

對象 

Destinatários 

6歲或以上之會員 

Beneficiários a partir dos 6 anos 

名額 

Vagas 
40名/ Pessoas 

費用(澳門元) 

Taxa (MOP) 

免費 

Gratuita 

備註 

Nota 

本活動涉及戶外活動，參加者應自行評估健康狀況是否適合參與，活動期間須注意個人

安全。倘為幼兒及/或長者活動，看護者必須全程陪同及照顧好幼兒及/或長者的安全。 

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. 

報名及抽籤詳情 

Particularidades de 

inscrição e do sorteio 

報名日期 Período de inscrição: 20/06 – 24/06/2022 

抽籤結果名額 Vagas do resultado do sorteio:首 60名 Primeiras 60 pessoas 

抽籤結果公佈日期 Data da divulgação do resultado do sorteio: 28/06/2022 

報名方式及 

報名/付款地點 

Forma de inscrição e 

local de inscrição/ 

pagamento 

1. 電話 Por via telefónica; 2. 親臨 Por deslocação pessoal 

- 澳門水坑尾街 78號中建商業大廈 9樓本局公職福利處 

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

28355200 

- 氹仔哥英布拉街 225號 2樓公務人員活動中心（離島政府綜合服務中心樓下） 

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 

須知 

Observações 

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 
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