
NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Decorrido o prazo transitório, os BIRs do modelo anterior caducam a 
partir do próximo dia 8 de Agosto  

 
 

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) deu início ao processo de 
substituição do BIRM por BIR do tipo “cartão inteligente” em 4 de Dezembro de 
2002, e tem encerrado o respectivo processo em 9 de Fevereiro de 2007. Após o 
encerramento, foi concedido um prazo transitório de 180 dias à utilização do BIR do 
modelo anterior. Findo este prazo ou seja a partir de 8 de Agosto de 2007, os BIRs do 
modelo anterior serão caducados e não podem ser usados para quaisquer efeitos, 
excepto para os fins a seguir se mencionam. Para evitar os eventuais inconvenientes, 
todos aqueles que ainda não substituíram o seu documento de identificação devem 
dirigir-se atempadamete à DSI para tratamento das devidas formalidades. 

Findo o prazo transitório, os BIRs do modelo anterior só podem ser usados para 
efeitos da sua substituição e para requerer documentos de viagem da RAEM quando o 
seu titular se encontre no estrangeiro. Os residentes de Macau que não substituíram o 
BIR antes de 8 de Agosto de 2007, por se encontrarem no exterior para fins laborais, 
de estudo, de residência etc, poderão tratar da susbtituição quando regressarem para 
Macau, podendo ainda entrar em Macau mediante o BIR do modelo anterior. 

Até ao passado dia 31 de Julho, 510100 residentes substituíram os seus 
documentos de identificação, representando 94,8% do número total dos portadores do 
BIRM. Dos quais, 140776 são portadores do BIRM cujo primeiro dígito é “7”,     
156244 são de dígito “5 ” e 213090 de dígito “1”. 

Até agora, registam-se 28019 residentes que ainda não trataram da substituição, 
dos quais 10892 são portadores do BIRM cujo primeiro dígito é “7 ” , 8188 são de 
dígito “5 ” e 8939 de dígito “1”.  Avalia-se que grande parte deles tenham a sua 
residência habitual no exterior, ou tenham dificuldade em movimentar-se por serem 
idosos ou já faleceram. 

Para informações, poderá contactar a DSI, através dos números 28370777 ou 
28370888, ou através do correio electrónio: info@dsi.gov.mo , podendo ainda 
dirigir-se pessoalmente ao Balcão de Serviços Gerais da DSI, sito na Av. da Praia 
Grande n.º 804, Edif. “China Plaza”, 1.º andar . 

 
 


