
Plano de Bónus de Pontuação para os Sócios “Sport Easy”                                                  

O sócio utiliza 
as instalações 
desportivas do 

Instituto do 
Desporto 

É permitido apenas uma vez por cada sócio. 

Picar o ponto através do cartão de 
sócio para o registo das horas da 

entrada e saída 
30 min. equivale a 0.5 ponto 
60 min. equivale a 1 ponto 

Acumulação do período da prática 
desportiva e conversão dos pontos 

acumulados em presentes 

Opção dos planos de 
conversão com a acumulação 

de pontos suficientes 
Os pontos obtidos, nomeadamente, 20 pontos, 50 
pontos,100 pontos, 200 pontos, 300 pontos e 400 
pontos, com a acumulação do período da prática 

desportiva propiciam a conversão em um dos 
presentes de entre os diferentes planos. 

A obtenção de 30 pontos com a 
acumulação do período da prática 

desportiva propicia a conversão em uma 
lembrança. 

O sócio pode optar pelas formas seguintes para o tratamento das 
formalidades de conversão em presentes 

� Plano de teste desportivo – Desafio de 30 horas 

        
Zona de Macau – Centro Desportivo da Vitória, Centro  Desportivo do Colégio D. Bosco, Pavilhão Polidesportivo Tap Seac, Pavilhão Desportivo de Mong-Há, 

Complexo Desportivo dos Operários, Centro Desportivo  Lin Fong, Centro Náutico da Praia Grande 
 

Zona da Taipa –Centro Desportivo Olímpico (Estádio、Campo de Hóquei、Quintal Desportivo、Piscina Olímpica、Silo Automóvel、Campo de Basquetebol 
de Três、Zona de Badminton) Piscinas de Carmo, Centro de Formação 

 
Zona do Cotai – Campo de Futebol/Atletismo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Centro de Bowling, Academia de Ténis, Centro Internacional 

de Tiro, Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, Kartódromo de Coloane, Centro Náutico de Hác-Sá 

Registo do período da prática 
desportiva individual, bem como 

estabelecimento do plano de treino 
desportivo individual 

Registo através do 
website 

 
www.sport.gov.mo 

Registo através do auto-sistema 
� Sede do Instituto do Desporto 
� Pavilhão Polidesportivo Tap Seac 
� Centro Desportivo Olímpico u  

※Após escolhido o presente, não será aceite a sua substituição, os pontos serão deduzidos na conta do respectivo sócio “Sport Easy”. As fotos são apenas para 
referência. Uma vez esgotado poderá escolher outro produto com semelhante função e categoria. ※Findo o procedimento de registo, o sócio deve levantar os presentes de acordo com as informações, nomeadamente hora, data e local da conversão, recebidas. Os 
presentes devem ser reclamados no prazo estipulado, findo este prazo caduca o direito ao recebimento dos presentes, não sendo, contudo, efectuada nova 
notificação, nem restituídos os presentes e a pontuação descontada. ※Caso se encontre indisponível, pode solicitar o apoio do seu representante, devendo o qual munir-se do cartão do sócio e da procuração passada pelo respectivo 
sócio e apresentar-se ao local conforme as informações obtidas para efeitos de levantamento dos presentes, sendo obrigatório o representante exibir o seu bilhete de 
identidade para efeitos de registo. 

Formalidades da conversão dos 
pontos em presentes 

� Bónus da pontuação 
acumulada 

 Plano de treino    

� Plano de teste desportivo 
do sócio “Sport Easy” 

Desafio de 30 horas    

Descrição do 
processo 

Plano de Bónus de 
Pontuação 

É ilimitada a conversão 

� Bónus da pontuação acumulada – Plano de treino desportivo 

Levantamento imediato após o registo 
� Pavilhão Polidesportivo Tap Seac 

(Todos os dias excepto feriados públicos, 
das 16:00~20:00) 

Instalações desportivas seguintes proporcionam o sistema do “picar ponto” 
para o registo da pontuação 


