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DSI lança serviço on-line para alterar o endereço de contacto e o 

correio electrónico 

Para possibilitar aos residentes a actualização fácil do endereço 

arquivado no seu processo individual do BIR, a Direcção dos Serviços de 

Identificação lança o serviço on-line de alteração de endereço de contacto e 

correio electrónico em 30 de Junho de 2021. A partir daí, os residentes 

podem alterar os dados de endereço de contacto e correio electrónico, de si 

e dos filhos menores seus, através da página electrónica da DSI, e 

actualizar os referidos dados junto de outros serviços públicos de uma só 

vez, sem sair de casa. 

Quando os residentes usarem este serviço mediante a página 

electrónica da DSI www.dsi.gov.mo, têm de entrar no sistema com a conta 

unica do Acesso comum aos serviços públicos da RAEM e introduzir o 

código de verificação enviado por SMS ao seu n.º de telefone registado no 

processo individual do BIR. Logo que seja verificada a sua identidade, 

pode actualizar o endereço de contacto e o correio electrónico. Caso ainda 

necessite de alterar o endereço e o email dos filhos menores, basta 

introduzir o n.º do BIR deles. Os pedidos efectuados com sucesso serão 

tratados no prazo de três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à sua 

apresentação. A DSI informa os utilizadores do resultado por SMS. 

Mais ainda, ao actualizar o endereço do seu processo individual do 

BIR, os residentes podem simultaneamente actualizá-lo junto de vários 

serviços públicos, inclusivamente, o Fundo de Segurança Social, o Fundo 

de Pensões, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua, o 

Instituto Cultural, a Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude, os Serviços de Saúde e a Direcção dos 

Serviços de Correios e Telecomunicações. 



Convém ainda ter presente que, por razões de segurança, não se pode 

fazer a alteração do n.º de telefone arquivado no processo individual do 

BIR através do presente serviço on-line, podendo os residentes usar os 

quiosques de multi-aplicações, espalhados em 49 lugares em Macau, ou 

deslocar-se aos 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 para o efeito. Mais informações sobre as 

funcionalidades e localização dos quiosque de multi-aplicações podem ser 

obtidas na página electrónica da DSI http://www.dsi.gov.mo/kiosk_p.jsp. 

Para qualquer esclarecimento adicional, queira informar-se junto da 

DSI através dos n.ºs de telefone 2837-0777 ou 2837-0888, ou do correio 

electrónico info@dsi.gov.mo.  
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