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DSI apela aos residentes para actualizarem o endereço
atempadamente
Em articulação com as medidas específicas de prevenção e
controlo à epidemia do novo tipo de coronavírus, divididas por categorias
e zonas, passa a ser obrigatório inserir as informações do local de
residência habitual em Macau no Código de Saúde, no intuito de
identificar com maior brevidade as pessoas que se encontram nas áreas de
risco caso haja um surto no território. Além de preencher a morada
directamente no código sanitário, os cidadãos podem autorizar os
Serviços de Saúde obterem, junto da Direcção dos Serviços de
Identificação, os dados pessoais dos residentes cuja morada registada fica
nas áreas atingidas quando se verificar casos da COVID-19 em Macau.
Neste sentido, a DSI apela aos residentes para que actualizem
atempadamente o seu endereço registado, se assim for necessário.
Os titulares do bilhete de identidade de residente de Macau do tipo
de cartão inteligente, completados 18 anos de idade, podem actualizar os
seus dados de contacto, estes dos filhos menores ou dos tutelados,
mediante os 77 quiosques de multi-aplicações colocados em 48 lugares
em Macau. Basta usar o BIR e passar a verificação da impressão digital
para consultar ou alterar o endereço e o número de telefone. Caso
desejem alterar os dados de contacto de filhos menores ou de tutelados, é
necessário o BIR do tipo de cartão inteligente dos mesmos, sem a sua
presença.
Mais ainda, os pedidos de actualização dos dados de morada
podem ser apresentados, pessoalmente ou por terceiros, junto dos balcões

de atendimento da DSI, encontrados no Edifício “China Plaza”, no Centro
de Serviços da RAEM ou no Centro de Serviços da RAEM das Ilhas.
Após apresentado o pedido com sucesso, os dados serão
actualizados no prazo de três dias úteis.
Para obter informações acerca das funcionalidades e localização
dos quiosques de auto-atendimento, consultem o website da DSI
( www.dsi.gov.mo/kiosk_p.jsp). O formulário para alteração de dados de
contactos

está

disponível

para

descarregar

na

página

http://www.dsi.gov.mo/download/form/upload/165.pdf.
Mais informações poderão ser consultadas junto da DSI, através
das linhas telefónicas 2837-0777 e 2837-0888, ou do correio electrónico
info@dsi.gov.mo.

