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Foram tratados mais de 10 mil pedidos na primeira semana do 

aumento do horário dos serviços de requerimento               

de documentos da DSI 

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) aumenta, a partir de 

terça-feira desta semana (dia 7), o horário dos serviços de requerimento 

de documentos até às 21H00 e acrescenta o “serviço de requerimento de 

documentos aos fins-de-semana”. Tendo registado uma forte adesão do 

público e foram tratados mais de 10 mil requerimentos dos documentos e 

certificados através de balcão de atendimento ou por meio electrónico.  

De momento, os cidadãos podem efectuar a marcação prévia para 

hoje (dia 11), a fim de tratar dos documentos no posto de atendimento, 

sito no Edifício China Plaza na Avenida da Praia Grande, para o dia 26 

do corrente mês no posto de atendimento, sito no Centro de Serviços da 

RAEM na Areia Preta e para o dia 23 do corrente mês no posto de 

atendimento, sito no Centro de Serviços da RAEM das Ilhas. 

A DSI aumenta o horário dos serviços de requerimento de 

documentos a partir do dia 7 de Fevereiro até 31 de Março. De segunda à 

sexta feira, o horário dos serviços de requerimento de documentos é 

prologado até às 21H00, e ao mesmo tempo, é acrescentado o “serviço de 

requerimento de documentos aos fins-de-semana”. Os cidadãos podem 

efectuar a marcação prévia para o atendimento no balcão através da 

funcionalidade “Senha e marcação para o atendimento no balcão” da 

“Conta Única de Macau” ou da página electrónica da DSI 

(www.dsi.gov.mo). A obtenção de senha in loco não está disponível. Para 

levantar o documento nas horas acima referidas, não é necessária a 

marcação prévia. 

http://www.dsi.gov.mo/


A DSI apela novamente aos indivíduos que preenchem os requisitos 

para utilizarem, prioritariamente, a “Conta Única de Macau” ou os 

quiosques de auto-atendimento para tratar, por via electrónica, do 

requerimento de documentos. Para mais informações, queira ligar para a 

linha aberta da DSI (2837-0777 ou 2837-0888) ou enviar email para 

info@dsi.gov.mo. 

 

Os cidadãos pedem o tratamento dos documentos no fim-de-semana 
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Os cidadãos pedem o tratamento dos documentos no fim-de-semana 

 

 

A Direcção dos Serviços de Identificação da Avenida da Praia Grande recebe os 

pedidos com marcação prévia no fim-de-semana, das 09H00 às 21H00 



 

 

O Instituto para os Assuntos Municipais envia pessoal ao Centro de Serviços da 

RAEM na Areia Preta para prestar apoio ao tratamento de documentos no 

fim-de-semana 

 

 

O Instituto para os Assuntos Municipais envia pessoal ao Centro de Serviços da 

RAEM das Ilhas para prestar apoio ao tratamento de documentos no fim-de-semana 


