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DSI dispõe quiosques para requerer o Título de Viagem da RAEM 

 

 Depois do lançamento dos quiosques para o requerimento de 

“Passaporte da RAEM” e a renovação do “Bilhete de Identidade de 

Residente Permanente da RAEM” desde Março de 2014, é lançado 

oficialmente em Julho de 2015, o serviço de auto-atendimento para 

requerer Título de Viagem da RAEM. A utilização deste serviço não está 

sujeita à obtenção prévia de senhas, os cidadãos bastam deslocar-se à DSI 

nas horas de expediente para tratar do requerimento através de quiosques. 

  

 Os cidadãos chineses, titulares do Bilhete de Identidade de Residente 

Não Permanente da RAEM, maiores de 18 anos, que não tenham direito a 

outro documento de viagem, podem recorrer aos referidos quiosques para 

solicitar a primeira emissão do Título de Viagem ou a sua renovação, nos 

9 meses anteriores ao termo do prazo de validade do documento.  

  

O processo do requerimento do Título de Viagem é simples, o 

requerente basta seguir os passos demonstrados no quiosque para realizar 

o requerimento: verificação e recolha de impressões digitais e imagem 

facial, scan o BIR e fazer a assinatura no dispositivo electrónico. Depois 

de concluir os passos necessários, o requerente, munido do guia de 

pagamento, deve dirigir-se ao balcão para efectuar o pagamento das taxas 

de emissão, após o pagamento considera-se concluído todo o processo do 

requerimento.  



  

Os cidadãos podem encontrar os quiosques para requerimento de 

Títulos de Viagem a funcionar na sede dos Serviços de Identificação 

(Edifício China Plaza) e no Centro de Serviços da RAEM, sito na Areia 

Preta, e podem encontrar ainda na área de serviços electrónicos da DSI, 

no balcão para levantamento de documentos e no website da DSI 

(www.dsi.gov.mo) vídeo para demonstrar passo a passo como formular o 

pedido em quiosque, podendo ver a demonstração antes de recorrerem 

aos respectivos serviços. 

  

São sempre bem-vindas as opiniões dos cidadãos para que possamos 

optimizar permanentemente os nossos serviços. A DSI vai continuar a 

empenhar-se no estudo e desenvolvimento dos serviços electrónicos 

convenientes para os cidadãos. 

 

 


