
 
 
 
 
 

《Organização e funcionamento da DSI》 

Definição clara das atribuições, coordenação com a promoção do governo electrónico da RAEM 
e amplicação adequada da estrutura e do quadro 

É criado mais um 
cargo de 

subdirector 

São criados mais 1 
departamento e 4 

divisões 

O quadro de pessoal é 
aumentado de  
131 para 186 

Extinguem-se as 4 
secções 
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 Estrutura anterior 

Nova estrutura 

para 

O número das 
subunidades passam de   



Confere ao Departamento de Identificação de 

Residentes mais poderes funcionais 

As novas atribuições compreendem: 

Na sua dependência 
funciona  

Apreciação dos requerimentos relativos à nacionalidade 

Coordenação com os departamentos de segurança 
pública do Interior da China na apreciação dos pedidos de 
deslocação a Macau para fixação de residência dos 
familiares residentes no Interior da China, dos residentes 
de Macau e a verificação da qualidade dos requerentes 

A Divisão de Bilhete de 
Identidade 

Apreciação dos requerimentos do certificado de 
confirmação do direito de residência 



É criado o Departamento de Assuntos 

Genéricos 

• Elaboração do plano anual de 

actividades e do respectivo relatório 

• Optimização da eficácia organizacional 

e do funcionamento administrativo 

• Assuntos jurídicos 

• Relações públicas e promoção 

• Comunicação social 

• Investigação e execução dos trabalhos 

de atendimento público 

• Emissão de certificados requeridos 

através de meios electrónicos 

Principais atribuições 

Divisão da Gestão 
de Serviços 

Nova 

Divisão de 
Assuntos Jurídicos e 

Relações Públicas 

Nova 



 
 
 
 

Principais atribuições 

É criada a Divisão do Registo de 

Associação e Fundação 

Associações e fundações dotadas de personalidade 
jurídica 

Pessoas colectivas de utilidade pública administrativa 

Registo, arquivo de informações e emissão de certificados 



Departamento de 
Organização e Informática 

Departamento de Estudos da Exploração e 

Administração de Arquivos 

Divisão de Estudos da 
Exploração 

Alterada a 
designação 

Divisão de Produção e 
Administração de Arquivos 

Alteração das designações das 

subunidades 

Divisão  de Projectos e 

Organização 

Divisão de Exploração 
e Produção 

- Estudar e desenvolver  programas informáticas 

- Introdução de novas técnicas 
- Criação e gestão dos sistemas informáticos e 
das bases de dados 

- Produção de documentos de identificação 

- Gestão dos arquivos e da base de dados de 
impressões digitais 

- Estudar a simplificação e o aperfeiçoamento 
dos procedimentos administrativos 

A fim de permitir uma identificação clara das atribuições 

Alterada a 
designação 

Alterada a 
designação 


