
澳 門 特 別 行 政 區 政 府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

身 份 證 明 局  
Direcção dos Serviços de Identificação 

證明書申請表

Requerimento para emissão de certificado 

DIR-122-O

--------------------------- 
收件人 O Executante 

申請人姓名  Nome  ___________________________________________________________ 

居民身份證編號 BIR N
o 
________________________聯絡電話 Tel :____________________

現申請_____份證明書(□需附英文譯本)，僅作   _______________________________之用 

Vem requerer a emissão de ____certificado(s) (□com a respectiva versão inglesa),para efeitos 

de ____________________________ 

1 個人資料證明書，以證明本人 Certificado de dados pessoais, comprovando que: 

□ 曾持有 Foi titular de :

□ 臨時逗留證  Título de Permanência Temporária

□ 治安警察廳身份證 Cédula de Identificação Policial

□ 葡籍認別證/非葡籍認別證 B.I de Cidadão Nacional/B.I de Cidadão Estrangeiro da República Portuguesa

□ 曾遞交 Tinha apresentado anteriormente:

□ 中國護照  Passaporte da República Popular da China

□ 中華人民共和國前往港澳通行證 Salvo-Conduto da República Popular da China

□ 香港身份證 Bilhete de Identidade de Hong Kong

□ 過去曾使用不同的身份資料，請列明：usava anteriormente os seguintes elementos de

identificação:______________________________________________________________

□ 國籍，請列明  Ter a nacionalidade :_____________________________________________

□ 卡面資料（包括：身份證編號、姓名、出生日期及出生地）

Dados visíveis no BIR ( N.º do BIR, nome, data de nascimento e naturalidade)

□ 婚姻狀況 Estado civil □ 列明配偶姓名  Nome do(a) cônjuge

□ 父母姓名 Nome dos pais □ 列明父母又名姓名  Nome aliás dos pais

□ 首次發出日期 Data da 1ª emissão

□ 其他  Outros：____________________________________________________________

2 鑑證證明書，請列明該文件 Certidão de fotocópia autenticada, indique o 

documento_________________________________________________________________ 

如就申請事宜需以電話方式聯絡申請人，通話內容將會被錄音。  

Será objecto de gravação o contacto feito pela DSI por via telefónica para notificar o requerente dos assuntos relevantes sobre o 

seu requerimento.  

□本人不同意通話內容被錄音，要求身份證明局以短訊或書面方式聯絡本人。

□ Não autorizo a gravação e solicito à DSI que me seja informado por mensagem SMS ou por escrito.

日期 Data： / / 按居民證簽名式樣簽名(Assinatura conforme a constante do BIR)： 

(倘若申請人未滿十八歲，須由其法定代理人代簽) ( Se o requerente é menor , assinado por representante legal )   

倘申請人不能或不會簽名，請打印右手食指指紋。 

Se o requerente não souber assinar ou não puder assinar, deve ser recolhida a impressão digital do indicador direito 

意見 parecer： 批准 Defiro /不批准 Indefiro 收件紀錄 Registo de Entrada 

編號 Nº  

收件人 O Executante 
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