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DSI lança serviço on-line para requerimento do certificado de dados 

pessoais 

Em harmonia com o desenvolvimento do governo electrónico na RAEM, os 

Serviços de Identificação (DSI) tem-se empenhado no desenvolvimento de serviços 

on-line, e na sequência do lançamento dos serviços destinados ao requerimento 

on-line do Certificado de registo criminal e do Certificado de associações e fundações, 

é lançado hoje o serviço on-line para o requerimento do Certificado de dados pessoais, 

a fim de facilitar os cidadãos na formulação de pedidos. 

 Os titulares do BIR da RAEM válidos, que tenham completado 18 anos de idade, 

podem utilizar o serviço on-line para realizar o pedido do Certificado de dados 

pessoais. É  aconselhável aceder ao serviço, por meio de um dispositivo móvel 

(telefone inteligente), no qual o requerente terá que fazer primeiro o download da 

aplicação móvel “Portal de Serviços da DSI” e, em seguida, entrar no website da DSI 

(www.dsi.gov.mo), dar um clique em “Serviço on-line” e outro em “Requerimento do 

certificado de dados pessoais” para iniciar o pedido, começando por confirmar o seu 

endereço electrónico e preencher os dados necessários conforme os passos 

demonstrados no sistema, e depois, submeter a imagem do rosto do BIR e fazer a 

assinatura através da aplicação móvel referida, efectuar o pagamento on-line e por fim, 

fazer o download do recibo do requerimento e imprimi-lo. O requerente poderá 

escolher o local para o levantamento do certificado requerido, na Direcção dos 

Serviços de Identificação ou no Centro de Serviços da RAEM. Para consultar o vídeo 

de demonstração para a utilização deste serviço on-line, pode aceder ao website da 

DSI (www.dsi.gov.mo/video/certOnline.mp4). 

  O serviço on-line não se destina a indivíduos que tenham de apresentar 

documento comprovativo para o efeito do pedido, neste caso, deve o requerente 

dirigir-se pessoalmente ao balcão de serviço da DSI para tratar das formalidades do 

pedido. No caso de dúvidas, queira ligar à linha de consulta da DSI, através do n.
o
: 



2837-0777. 

 

 

Pode fazer o scan do QR Code para aceder ao serviço on-line para o requerimento do certificado 

de dados pessoais 

 

 

 

Lançamento do serviço on-line para requerimento do certificado de dados pessoais (website no 

telemóvel)  

 


