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Decorrida de forma satisfatória a execução das medidas de facilidades 

da deslocação dos residentes de Macau a  Hong Kong 
  
 

Ontem entraram em vigor as medidas de facilidades de entrada e saída dos 

residentes de Macau e Hong Kong pelos postos fronteiriços de ambas as Regiões 

Administrativas Especiais. Tendo a DSI entrado em contacto com as entidades 

competentes de Hong Kong e enviado pessoal aos terminais marítimos do território 

vizinho para inteirar-se do processo da aplicação das referidas medidas, os 

resultados preliminares indicam que as novas medidas foram decorridas de forma 

satisfatória e que os residentes de Macau encontram o processo simples. 

Os quiosques da auto-recolha de impressões digitais para o registo da 

utilização das passagens automáticas para entrar ou sair de Hong Kong também 

entraram em funcionamento ontem, de acordo com os resultados obtidos depois de 

um dia de funcionamento e utilização dos quiosques e após análise feita, a DSI já 

tem efectuado, de imediato, alguns ajustamentos técnicos, tais como, o ajustamento 

e a melhoria na leitura das impressões digitais sob a premissa do respeito pela 

segurança, o aceleramento do processo de registo, com vista a elevar o nível de 

sucesso na confirmação das impressões digitais. 

Os resultados registados hoje sobre a utilização dos quiosques indicam que 

os quiosques funcionam com normalidade, até à emissão da presente nota de 

imprensa 3596 pessoas processaram com sucesso o registo, o processo do registo 

demorou em média 2 minutos para cada registo, necessitando o mais rápido 42 

segundos, e o mais demorado apenas um pouco mais de 3 minutos, e tem-se 

revelado que 98% dos utentes dos quiosque concluíram com sucesso o seu registo. 

A DSI recomenda aos indivíduos que não conseguiram efectuar o registo 

através de quiosque por as impressões digitais não serem nítidas, não oferecendo 

condições para registo, como por exemplo, os idosos, indivíduos com house wives 

hand, ou dedos muito secos ou muito molhados, para utilizarem os balcões 

operados manualmente. 


