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Serviços de Identificação disponibilizam aplicação móvel para efectuar a
alteração de dados de contacto
Em coordenação com o princípio governativo de promover serviços electrónicos,
os Serviços de Identificação (DSI) disponibilizam, a partir de 1 de Junho de 2016, o
“Portal de Serviços da DSI”, uma aplicação móvel para alterar os dados de contacto
(morada e número de telefone), com esta aplicação conseguimos o objectivo de
oferecer aos cidadãos de Macau a possibilidade de tratar das formalidades do
requerimento, na comodidade de sua casa.
Os titulares do BIR inteligente sem contacto, maiores de 18 anos, podem baixar a
aplicação “Portal de Serviços da DSI”, através do dispositivo móvel “Android”,
equipado de Near Field Communication – NFC, concluídos os passos descritos no
aplicativo e a autenticação da identidade, podem actualizar os seus dados de
contactos.
O referido serviço de pedido electrónico é seguro e fácil, quando começar a utilizar
o serviço será pedido ao utilizador que preencha os dados de reconhecimento para fins
de autenticação (o preenchimento de dados pode ser feito manualmente ou fotografar os
códigos de leitura óptica constante do verso do BIR) e estabelecer o canal de
comunicação criptografado entre o servidor da DSI e o bilhete de identidade, a seguir
ser-lhe-á pedido que digite a senha de reconhecimento do BIR e utilize o dispositivo
NFC para verificar a identidade através do BIR, concluída a autenticação da identidade
com sucesso, poderá ser requerida a alteração de dados de contactos. A actualização
feita será válida após 3 dias úteis, contados a partir do dia seguinte da data do pedido e o
requerente receberá a mensagem por SMS, emitida pela DSI, confirmando o sucesso do
pedido.
A DSI espera que o serviço electrónico sobredito possa permitir aos residentes de
Macau a conhecerem e desenvolverem gradualmente a prática do uso da senha de
reconhecimento do BIR para autenticação de identidade, criando assim condições
favoráveis para promover outros serviços electrónicos. A senha de reconhecimento,

composta por 8 dígitos, é atribuída pela DSI na entrega do BIR,

ela serve para

reconhecimento da autenticidade do BIR da RAEM e da identidade do seu titular. Se se
esqueceu da senha, pode requerer a reemissão de uma nova senha na sede da DSI, sita
na Avenida da Praia Grande, ou nos balcões da DSI disponíveis no Centro de Serviços
da RAEM, sito na Areia Preta, e depois de obter a nova senha, deve recorrer aos
quiosques de multi-aplicações da DSI para escolher e inserir a senha que passará a usar.
A aplicação “Portal de Serviços da DSI ” é compatível com smartphone que corra
Android 4.0 ou superior, podem descarregar a tal aplicação gratuitamente através de
busca “Portal de Serviços da DSI” ou “身份證明局服務站” ou “DSI Service Station”,
no Google Play, ou scan o código QR (abaixo ilustrado) ou através do website da DSI:
www.dsi.gov.mo. Para mais informações sobre a aplicação “Portal de Serviços da DSI” ,
podem consultar a página da DSI: www.dsi.gov.mo/mobileapp_p.jsp

Scan o código QR para baixar a aplicação “Portal de Serviços da DSI”

DSI lança a aplicação móvel para actualizar os dados de contacto

