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A DSI lança serviço de 24 horas de auto-atendimento para
tratamento de certificado de associações e fundações
Na sequência da implantação do sistema on-line para requerimento dos
certificados de associações e fundações e para gestão das informações referentes aos
titulares dos respectivos órgãos sociais, a Direcção dos Serviços de Identificação
lança o serviço de 24 horas de auto-atendimento para requerimento dos certificados de
associações e fundações. A partir de hoje (9 de Outubro), os cidadãos podem usar os
quiosques de auto-atendimento a qualquer hora, para tratar dos pedidos dos
certificado de inscrição da associação ou fundação na DSI e certificado de
composição dos órgãos sociais, que poderão ser levantados no dia ou ser enviados à
entidade indicada com a opção do serviço de remessa. É rápido e cómodo.
Quanto às condições de requerimento, o requerente do certificado de inscrição da
associação ou fundação na DSI deve ser residente maior da RAEM; o requerente do
certificado de composição dos órgãos sociais deve ainda ser titular dos órgãos sociais
da respectiva associação ou fundação. Se for um representante a efectuar o pedido,
este deve deslocar-se à DSI para tratar das formalidades.
Os certificados pedidos através do meio electrónico podem ser levantados no dia
no local seleccionado, nomeadamente, a sede da DSI, sita na Avenida Praia Grande,
Edifício China Plaza, o Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia
Preta, e o Centro de Serviços da RAEM das Ilhas. A hora de levantamento está sujeita
à hora da apresentação do requerimento bem como ao local de levantamento,
conforme mostrada na página http://www.dsi.gov.mo/asso_p.jsp.
A DSI disponibiliza 5 postos de serviços de auto-atendimento de 24 horas,
nomeadamente, a área de serviços electrónicos da DSI (rés-do-chão do Edf. China
Plaza), o Centro de Serviços da RAEM (situado na Rua Nova da Areia Preta), o
Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, o Centro de Prestação de Serviços ao Público
das Ilhas - Posto de Seac Pai Van e o posto de serviços de auto-atendimento da DSI
em Seac Pai Van, possibilitando aos residentes de diferentes bairros tratar os
documentos dia e noite.
Para detalhes e o vídeo de demonstração do serviço de auto-atendimento para

requerimento dos certificados de associações e fundações, podem aceder à página
www.dsi.gov.mo/eservice_asso_p.jsp.
Mais informações poderão ser consultadas junto da DSI, através das linhas
telefónicas (28370777 ou 28370888), ou de correio electrónico info@dsi.gov.mo.
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