
NOTA DE IMPRENSA 

2019-01-03 

Direcção dos Serviços de Identificação participa na plataforma 

comum para disponibilizar o serviço on-line de marcação prévia e 

obtenção de senhas do dia 

 Em harmonia com a promoção do desenvolvimento da “Cidade 

Inteligente” e, no sentido de participar activamente na criação do 

“Governo Inteligente”, a partir do dia 3 de Janeiro de 2019, a DSI através 

da aplicação de telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos da 

RAEM” e do novo website (https://booking.gov.mo) lançados pela 

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, fornece mais 

um meio para marcação prévia e obter senhas do dia para acederem aos 

serviços disponibilizados pela DSI. 

 A marcação prévia e a obtenção de senhas do dia para a realização de 

todos os pedidos na DSI, sita no Edifício “China Plaza”, na Avenida de 

Praia Grande ou no Centro de Serviços da RAEM, sita na Areia Preta,  

podem ser feitas agora on-line através da aplicação de telemóvel “Acesso 

comum aos serviços públicos da RAEM” e do referido website, para além 

de outros meios já existentes, como website da DSI, quiosques de 

auto-atendimento, via telefónica ou pessoal. Para fazer marcação prévia, 

basta o cidadão confirmar o número de telemóvel e inserir as informações 

necessárias segundo as indicações do website e assim escolher a hora que 

irá tratar das formalidades do seu pedido. 

 Os cidadãos podem visitar o website do governo da RAEM 

(https://www.gov.mo/pt/app/download/) ou efectuar o scan do QR Code 

https://booking.gov.mo/
https://www.gov.mo/zh-hant/app/download/


para iniciar o download da aplicação de telemóvel “Acesso comum aos 

serviços públicos da RAEM”. 

 

 

Efectuar o scan do QR Code para iniciar o download da aplicação de 

telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” (para 

utentes de iOS) 

 

 

Efectuar o scan do QR Code para iniciar o download da aplicação de 

telemóvel “Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” (para 

utentes de android) 



 

“Acesso comum aos serviços públicos da RAEM” website 


