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Intercâmbio interactivo com os jovens na visita da Directora dos Serviços de 

Identificação à União Geral da Associação de Moradores de Macau 

 A fim de reforçar o diálogo e o intercâmbio com os jovens de Macau, hoje (dia 

23 de Setembro), a Directora dos Serviços de Identificação (DSI), Dra. Ao Ieong U, 

acompanhado pelas chefias da DSI, visitaram o Centro de Ngai Chon da União Geral 

das Associações de Moradores de Macau e o representante do respectivo Centro 

apresentou à delegação os equipamentos e o funcionamento do Centro, tendo a DSI 

aproveitado essa oportunidade para ouvir e recolher as opiniões e sugestões dos 

jovens em relação aos trabalhos no âmbito das atribuições da DSI. 

Esse encontro interactivo tem como tema “Conhecer a fundo os documentos de 

identidade”, cujo objectivo é dar aos jovens a conhecer o processo da evolução dos 

documentos de identidade desde os anos 50 do século passado até à presente data,  em 

função das mudanças de estilos de vida da população e oferecer aos jovens a 

oportunidade de experimentar a tecnologia de alto nível do actual bilhete de 

identidade inteligente, a fim de permitir-lhes a ter um melhor conhecimento das 

potencialidades do bilhete de identidade inteligente e quais as operações podem ser 

realizadas com o bilhete de identidade inteligente, procurando  incutir nos jovens a 

concepção do futuro desenvolvimento dos documentos de identidade, bem como, dos 

serviços electrónicos. Durante a apresentação do tema feita pela Directora da DSI, os 

jovens presentes apresentaram, sucessivamente e de forma dinâmica, várias ideias 

inovadoras, gerindo uma atmosfera entusiástica, e essas opiniões preciosas 

contribuirão de certo para o trabalho da DSI. 

A Directora frisou no fim que o pensamento inovador dos jovens ajudam a 

contribuir para que o desenvolvimento da DSI acompanhe o  ritmo de evolução do 

tempo, dando continuidade ao estudo e à criação de serviços electrónicos mais 

diversificados, e que as sugestões recolhidas nesse encontro servirão de referência 

relevante para o planeamento do desenvolvimento dos serviços prestados pela DSI. 

Ao mesmo tempo, a responsável espera, com o presente intercâmbio, aprofundar o 

nível de conhecimentos dos jovens sobre os trabalhos da DSI incentivando os jovens 

de Macau a raciocinar de forma dinâmica e apresentar ideias inovadoras que sirvam 

de impulso para o Governo da RAEM no desenvolvimento de Macau como uma 

cidade inteligente. 

Estiveram também presentes nesse encontro a Subdirectora da DSI, Dra. Lo Pin 

Heng, o Chefe do Departamento de Identificação de Residentes , Dr. David Lau, a 

Chefe do Departamento de Estudos da Exploração e Administração do Arquivo, Dra. 

Chan Un Lai e a Chefe Substituta do Departamento de Assuntos Genéricos, Dra. Lo 

Hou Chi. 
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