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Introduzidas mais funcionalidades nos quiosques de multi-aplicações, 

para realizar pedido de “Alteração de dados de contactos” e “Registo 

para utilização dos canais-e de Hong Kong” 

 

 Com vista a oferecer mais facilidades aos residentes de Macau no acesso a 

serviços prestados pelas entidades do Governo, os serviços públicos têm prosseguido, 

permanentemente, a ampliação da funcionalidade dos quiosques de multi-aplicações, 

através do mecanismo de colaboração interdepartamental. A Direcção dos Serviços de 

Identificação (DSI) introduziu o serviço de “Alteração de dados de contacto” e 

“Registo para a utilização dos canais-e de Hong Kong” nos quiosques de 

multi-aplicações. Assim, os residentes de Macau não só podem realizar a alteração de 

morada e número de telefone de contacto e efectuar o registo prévio para a utilização 

dos canais-e de Hong Kong nos quiosques preexistentes, mas também em quiosques 

de multi-aplicações. 

 O processo da alteração de dados de contactos é simples, os titulares do BIR da 

RAEM de tipo “cartão inteligente”, maiores de 18 anos, bastam inserir o BIR no leitor 

do quiosque, e após a confirmação das impressões digitais é possível fazer a consulta 

das informações registadas ou alterar a morada e o número de telefone de contacto. 

Para além disso, os requerentes podem também optar por actualizar os seus dados de 

contacto junto da DSI ou através do aplicativo “Portal de Serviços da DSI”. 

Relativamente ao registo para utilizar os canais-e de Hong Kong, os titulares de BI de 

Residente Permanentes de Macau, que satisfaçam os requisitos e maiores de 18 anos 

de idade, podem realizar, por vontade própria, o registo prévio para a utilização dos 

canais-e de Hong Kong nos quiosques, após registados com sucesso, podem munidos 

de BI de Residente Permanente válido entrar e sair de Hong Kong pelas passagens 

automáticas. 

 Actualmente, os quiosques de multi-aplicações, que oferecem 20 serviços 

electrónicos prestados por 8 entidades do Governo, encontram-se espalhados por 

Macau, no total de 36 locais. São bem-vindos ao site da DSI 

(www.dsi.gov.mo/kiosk_other_p.jspp) para a consulta de informações sobre a 

localização dos quiosques que prestam serviços electrónicos acima referidos. 

 

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


    

Quiosque de multi-aplicações disponibiliza mais dois serviços da DSI: “Alteração de 

dados de contactos” e “Registo prévio para a utilização dos canais-e de Hong Kong”.  


