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Conversa franca entre a Directora da DSI e os jovens 

Com o intuito de reforçar a comunicação e a interacção entre o Governo da 

RAEM e a juventude de Macau, realizou-se hoje (dia 18) a iniciativa organizada pelos 

Serviços de Identificação (DSI), intitulada “Conversa franca entre a Directora da DSI 

e os jovens”, na qual foram convidados os sócios jovens da União Geral das 

Associações dos Moradores de Macau para ter um intercâmbio directo com a 

Directora da DSI, Dra. Ao Ieong U, acompanhada pelas chefias da DSI, no sentido de  

ouvir as opiniões dos jovens em relação aos trabalhos da DSI e, conhecer as 

respectivas necessidades, servindo-se de referências para o planeamento do 

desenvolvimento dos trabalhos no âmbito das atribuições da DSI. 

O encontro tem como tema “Entrar nos bastidores da DSI”, os participantes 

entraram, sob a orientação da Directora, nos bastidores dos balcões de atendimento e 

visitaram o modelo de “Serviço de Balcão Único”, bem como as instalações de 

Software e Hardware de diversos tipos de serviços electrónicos, experimentando, 

pessoalmente, vários tipos de medidas destinadas a facilitar a vida da população, 

lançadas nos últimos anos pela DSI, e o progresso de desenvolvimento na 

digitalização de serviços. Em seguida, a Directora apresentou o modelo e o processo 

de produção dos documentos de viagem electrónicos da RAEM (versão de 2019), os 

quais serão emitidos a partir de Dezembro do corrente ano, permitindo-se aos 

participantes experimentar a tecnologia de alto nível desses documentos de viagem 

electrónicos. A visita e o conhecimento profundos dos serviços incentivaram a 

participação activa dos jovens na apresentação de opinião e na disscusão, durante a 

qual os mesmos expressaram, sucessivamente, várias ideias inovadoras e suguestões 

construtivas relativas, nomeadamente, à identificação electrónica e aos serviços 

electrónicos. 

Estiveram também presentes nesse encontro a Subdirectora da DSI, Dra. Wong 

Pou Ieng, a Chefe do Departamento de Estudos da Exploração e Administração do 

Arquivo, Dra. Chan Un Lai, a Chefe do Departamento de Documentos de Viagem, 

Dra. Kun Sin Yin, a Chefe do Departamento de Assuntos Genéricos, Dra. Lo Hou Chi 

e a Chefe da Divisão de Bilhete de Identidade, Dra. Van Kit Lam. 



 

 

Intercâmbio da Directora da DSI com os sócios jovens 

 

 

Participantes visitam a DSI, acompanhados pela Directora da DSI 



 

 

Fotografia conjunta entre as dirigentes e chefias da DSI e os sócios jovens 

 


