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Serviço para alteração de dados de contacto estendido à Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua 

A fim de facilitar os cidadãos que pretendam actualizar a morada e os dados de 

contacto, de uma só vez, em diferentes serviços públicos, os Serviços de Identificação 

(DSI), em colaboração com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Á gua (DSAMA), deu mais um passo ao alargamento da cobertura do citado serviço. 

Para além do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões, a partir de hoje (dia 

16), os residentes podem também comunicar à DSAMA os seus novos dados de 

contacto através dos quiosques de auto-atendimento. Por outro lado, a DSI vai 

continuar a trabalhar para que o referido serviço seja estentido a mais serviços 

públicos. 

Aquando da alteração de dados de contacto registados nos processo de 

identificação dos residentes através dos quiosques de auto-atendimento, os residentes 

de Macau podem também dar consentimento à DSI para facultar os seus novos dados 

de contacto à DSAMA para fins de actualização dos dados de inscrição no registo 

marítimo, inscrição marítima e carta de navegador de recreio. 

O processo de requerimento através de quiosque é simples, os requerentes 

idóneos bastam seguir os passos ilustrados pelo sistema para autenticar a identidade 

mediante a aplicação do BIR inteligente e preencher os dados e o número do 

telemóvel de Macau e após estes procedimentos o pedido fica concluído. Após 

efectuado o pedido com sucesso, a DSI fará o devido tratamento no prazo de 3 dias 

úteis, contados a partir do dia seguinte da apresentação do pedido. 

Actualmente, a DSI tem 70 quiosques de multi-aplicações, que oferecem 

serviços electrónicos prestados por 10 entidades do Governo, encontram-se 

espalhados por Macau, no total de 44 localidades. Para obter informações acerca das 

funcionalidades e localização dos quiosques de auto-atendimento, visitem a página 

electrónica da DSI ( www.dsi.gov.mo/kiosk_p.jsp). 



 

É possível aos cidadãos efectuar, de uma só vez, a actualização de dados de contacto 

em diferentes serviços públicos 


