NOTA DE IMPRENSA
2017-04-24
Quiosques da DSI disponibilizam meios para proceder ao pagamento
electrónico
Tendo por objectivo a maior conveniência dos cidadãos na utilização dos quiosques para
requerimentos de documentos e para evidenciar a informatização total dos serviços de
auto-atendimento, no final de Março deste ano, a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI)
implementou, em carácter de teste, a inclusão da funcionalidade de pagamento electrónico
nos quiosques para requerimentos sujeitos a pagamento de taxas de emissão, até agora tem
sido registado um bom funcionamento, e a partir de hoje , é lançada oficialmente a
funcionalidade do pagamento electrónico nos quiosques acima referidos.
Os quiosques para requerimentos de Certificado de Registo Criminal, renovação do
Bilhete de Identidade de Residente Permanente, emissão do Passaporte da RAEM, Título de
Viagem da RAEM, Título de Visita de Residentes de Macau à RAEHK e certificados de
dados pessoais, aceitam “Quick Pass”do Union Pay e“MACAUpass”para o pagamento das
taxas de emissão de documentos e após o pagamento é impresso o devido recibo. Os modelos
dos recibos impresso nos quiosques e obtido nos balcões de serviços são diferentes (vide a
figura abaixo), mas ambos têm o mesmo efeito. Os cidadãos podem também efectuar o
pagamento das taxas de emissão de documentos nos balcões de serviços por meio de outras
formas de pagamento (ex: em dinheiro, cartões de crédito ou débito emitidos pelo Banco da
China, Sucursal de Macau ou pelo Banco Nacional Ultramarino).
Agora, todos os quiosques e balcões de serviços da DSI aceitam os meios de pagamento
electrónico acima referidos, para realizar o pagamento das taxas de emissão de documentos.
Para informação sobre as funcionalidades e os pontos de prestação de serviços dos quiosques,
queiram visitar o site da DSI: www.dsi.gov.mo/kiosk_p.jsp
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