
Nota à Comunicação Social 

2015-12-09 

Os cidadãos podem encontram em dois locais de Coloane quiosques 

de multi-apliacações 

 Para facilitar os residentes das Ilhas no acesso aos serviços de 

auto-atendimento, a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) coloca na Estação 

Postal de Seac Pai Van e no Posto de Saúde de Coloane, quiosques de 

multi-aplicações que oferecem 15 diferentes serviços electrónicos prestados por 7 

entidades do Governo. 

A Estação Postal de Seac Pai Van, sita na Alameda da Harmonia, Edifício Ip 

Heng, Bloco X, 1.º andar, moradia A, Coloane, tem o seguinte horário de 

funcionamento: de 2.ª feira a 6.ª feira, das 12H00 a 19H00, e os quiosques instalados 

no Posto de Saúde de Coloane, sito na Rua da Cordoaria, Edifício Coloane, Lojas 

A-D, Coloane, tem o seguinte horário de funcionamento: de 2.ª feira a 6.ª feira, das 

8H30 a 18H00. 

 Presentemente, os quiosques de multi-aplicações oferecem os seguintes 

serviços: 

- Impressão de vales de saúde; 

- Registo da prova de vida; 

- Pedido do levantamento da verba da conta individual de previdência; 

- Consulta do saldo da conta individual de previdência; 

- Consulta da lista de atribuição de verba da conta individual de previdência do 

ano de 2015; 

- Consulta das contribuições do beneficiário do Fundo de Segurança Social 

(FSS); 

- Pedido da certidão de conta corrente de beneficiário do Fundo de Segurança 

Social (FSS); 

- Consulta e impressão resumida de conhecimentos de cobrança; 

- Consulta do registo da inscrição/alteração do emprego e dos rendimentos do 

imposto profissional; 



- Consulta da notificação de fixação de rendimento (M/16) do imposto 

profissional; 

- Consulta do programa de devolução do imposto profissional; 

- Consulta do endereço do postal do imposto profissional; 

- Consulta de atribuição do plano de comparticipação pecuniária; 

- Impressão do talão de matrícula para acesso escolar do aluno ao ensino infantil 

pela primeira vez (serviço prestado só em determinido período); 

- Pedido de certidão individual dos movimentos fronteiriços. 

 Actualmente, os quiosques de multi-aplicações encontram-se espalhados por 

Macau, num total de 33 locais, para mais pormenores queiram visitar o website da 

DSI (www.dsi.gov.mo/kiosk_other_p.jsp). 
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