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Formato da fotografia para BIR e Passaporte da RAEM:
1.

Fotografia recente a cor, visão frontal, com imagem de cabeça descoberta;

2.

Tamanho: 35mm x 45mm, de fundo branco e sem margem;

3.

A imagem do rosto deve ser clara e nitidamente identificavel, não sendo aceite foto tirada com filtro para
efeitos especiais;

4.

Sem retoque para eliminar as características pessoais (ex: mancha na pela, cicatrizes, etc);

5.

A fotografia deve apresentar nitidamente o rosto inteiro, todos os traços faciais, visão frontal;

6.

Não é aceite foto que apresenta a cabeça com chapéu ou acessários de cabelo, devendo evitar usar
blusas com alças ou sem alças e com excesso de maquiagem.

7.

A fotografia deve apresentar nitidamente o rosto inteiro, devendo evitar usar acessórios exagerados.

Problemas comuns das fotografias:
•

Armação dos óculos encobre os olhos ou as característica faciais do requerente (evite usar óculos com
armação grossa de cor preta ou branca);

•

Franja cobrindo os olhos ou as sobrancelhas;

•

Com lentes de contactos coloridas ou especiais, com um diâmetro maior que o convencional;

•

Reflexos no rosto ou nas lentes;

•

Com sombras;

•

Excesso de luz;

•

Escuro demais;

•

Fotos tiradas há mais de 2 anos.

Examplos de fotografias admissíveis
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Examplos de fotografias inadmissívies

Franja cobrindo os olhos
ou as sobrancelhas

Lentes de contacto especiais, com
diâmetro maior que o convencional

Lentes de contacto coloridas

Olhar desviado

Armação cobrindo os olhos

Reflexões nas lentes

Lentes coloridas ou fumadas

Reflexos no rosto

Excesso de luz

Cor difusa

Quantidade insuficiente de pixels

Sombras no fundo

Com dobras

Fundo colorido e com sombra

Rosto não aparece na íntegra

Rosto não aparece na íntegra

Com acessórios de cabelo

Com chapéu

Com acessórios de cabelo

Com acessórios de cabelo

表格號：DSI-52-F

Idade inferior a 10 anos
35 mm

Olhos em linha vertical

45 mm

Nariz em linha vertical
Topo da cabeça - aceitável
Topo da cabeça - ideal(no máximo 36mm
e no mínimo 22mm)
A testa não pode ultrapassar

Queixo

Maiores de 10 anos
35 mm

Olhos em linha vertical

45 mm

Nariz em linha vertical

Linha máxima do alto do cabelo
Ideal (no máximo 36mm e no mínimo 32mm)

O topo da cabeça nunca pode
apresentar de baixo desta linha

Queixo

