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Visita da Directora dos Serviços de Identificação, Ao Ieong U, ao
centro de serviços subordinado à Federação das Associações dos
Operários de Macau
A fim de reforçar permanentemente o diálogo e o intercâmbio entre os serviços
públicos e os jovens de Macau, a Directora dos Serviços de Identificação (DSI), Ao
Ieong U, acompanhada pelas chefias da DSI, esteve presente hoje (dia 24 de Maio) no
Centro de Serviços – Stage – subordinado à Federação das Associações dos Operários
de Macau, para visitar as instalações e melhor conhecer os trabalhos do centro, assim
como criar um dinamismo eficaz com os jovens, tendo aproveitado essa oportunidade
para ouvir e recolher as opiniões e sugestões destes em relação aos trabalhos no
âmbito das atribuições da DSI, as quais servirão de referência para o desenvolvimento
dos trabalhos da DSI no futuro.
Nesta visita que tem como tema “Visão geral dos documentos de viagem”, a
Direcção deu aos jovens a conhecer o processo da evolução dos documentos de
viagem ao longo dos anos, demonstrou o modelo e o processo de produção dos
documentos de viagem electrónicos (versão de 2019) que serão emitidos em
Dezembro do ano corrente, ofereceu a 58 participantes a oportunidade de
experimentar a tecnologia e concepção de segurança mais actualizada dos documentos
de viagem da RAEM, bem como apresentou os resultados concretizados pelo
Governo da RAEM quanto às facilidades de deslocação dos residentes ao exterior, os
trabalhos de sensibilização sobre protecção consular e de assistência nos casos de
emergência para os residentes de Macau no exterior, permitindo-lhes a ter um
conhecimento mais concreto do princípio governativo de “ter por base a população”.
Durante o diálogo, os participantes ainda debruçaram-se sobre os serviços
electrónicos e trabalhos futuros da DSI, tendo oferecido várias ideias inovadoras e

opiniões construtivas que contribuirão certamente para o trabalho da DSI.
A Directora incentivou os jovens apresentar ideias que sirvam de impulso para o
Governo da RAEM, além disso, a DSI procederá ao estudo e análise das opiniões e
sugestões recolhidas na visita que serão acolhidas como referência importante para os
objectivos a seguir no seu trabalho, satisfazendo as expectativas dos cidadãos para a
DSI.
No encontro estiveram ainda presentes as Subdirectoras da DSI, Lo Pin Heng e
Wong Pou Ieng, a Chefe do Departamento de Estudos da Exploração e Administração
do Arquivo, Chan Un Lai, a Chefe do Departamento de Documentos de Viagem, Kun
Sin Yin, a Chefe do Departamento de Assuntos Genéricos, Lo Hou Chi, a Chefe
substituta do Departamento de Identificação de Residentes, Van Kit Lam, a Chefe da
Divisão do Registo Criminal, Xu Xin, e o Chefe da Divisão do Registo de Associação
e Fundação, Tong Wai Kit, entre outros.
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