
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

Direcção dos Serviços de Identificação  
 

ANÚNCIO 
 

Faz-se público que o processo da substituição, por ordem 
numérica, do BIR por BIR do tipo “cartão inteligente” , termina no 
próximo dia 9 de Fevereiro, e os BIRs do modelo anterior serão 
caducados a partir de 8 de Agosto de 2007. Todos aqueles que ainda 
não substituíram o seu documento de identificação podem, durante o 
período compreendido entre 9 de Fevereiro e 8 de Agosto destes ano, 
fazer a marcação prévia para substituição do BIR, ligando para o 
número 28370888 ou dirigindo-se pessoalmente ao Balcão de 
Serviços Gerais da DSI, sito na Av. da Praia Grande, n.º 804, Edif. 
“China Plaza”, 1.º andar. Para informação, queira ligar para o número 
28370777. 

Relativamente aos casos em que os titulares se encontrem no 
exterior, podem guardar a substituição do seu BIR para quando eles 
regressarem a Macau, não tendo a necessidade impreterível de tratá-la 
antes de 8 de Agosto deste ano. Finda esta data, os mesmos podem 
utilizar ainda o BIR de modelo anterior para a renovação dos seus 
documentos de viagens da RAEM e a substituição do BIR. 

Agradece-se a atenção para o seguinte: 
(1) A substituição do BIR é obrigatória; 
(2) No acto da substituição, o requerente deve apresentar o original do BIR 

anterior; se o requerente for menor de 18 anos, deve ser acompanhado por 
um dos pais e apresentar a fotocópia dos documentos de identificação dos 
pais; para alteração do estado civil, deve apresentar o original do documento 
comprovativo do próprio acto de que tenha resultado a alteração.  

(3) Entrega de uma fotografia colorida de fundo branco e com a imagem da 
cabeça descoberta ou optar pela fotografia tirada pela DSI (nota-se que a 
última nem sempre é satisfatória). 

(4) O pedido de substituição é dirigido a DSI, sita na Av. da Praia Grande, n.º 
804, Edif. “China Plaza”, 1.º andar (em frente do Jardim S. Francisco). 
Horário para recepção de pedidos:  
das 2.as feiras às 6.as feiras, das 9:00 às 20:00 horas. 
Horário para levantamento:  
as 2.as feiras às 6.as feiras, das 9:00 às 18:00 horas. 

      Direcção dos Serviços de Identificação, aos 5 de Fevereiro de 2007.
                                                    

O Director,  
Lai Ieng Kit. 

 


