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No do processo (a preencher pelo pessoal do IPIM) 

Pedido de Residência Temporária na RAEM 

Exmo. Senhor Chefe do Executivo 

1 Informações pessoais do Requerente 

Nome Sexo 

Local de 

nascimento 

Data de 

nascimento 
(dia)/   (mês)/ (ano) 

Estado 

civil 
Profissão Nacionalidade 

Filho de 

e de 

Tanto para pedido novo, 

como para renovação ou 

extensão ao agregado 

familiar, o requeente deverá 

colar aqui a sua fotografia 

recente, de 1.5”, 

designadamente com 4,5 cm 

de altura e 3,5 cm de largura.

Residência 

actual 

Doc. viagem N.o Data de emissão (dia)/ (mês)/ (ano) 
Entidade 

emissora 
Válido até (dia)/ (mês)/ (ano) 

Data de emissão (dia)/ (mês)/ (ano) Doc. de 

residência 

(se aplicável) 

N.o
Válido até (dia)/ (mês)/ (ano) 

Vem mui respeitosamente requerer a V. Ex.a, nos termos do artigo 1.o do Regulamento Administrativo n.o 3/2005,

a fixação de residência temporária na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). 

2 É favor indicar o fundamento do pedido ( marque “ ���� ” no respectivo quadrado ) □ Projecto de investimento □ Investimento relevante □ Quadro dirigente □ Técnico especializado 
É favor 

escolher um 
dos itens □ Aquisição de bens imóveis 

2.1 
Pretende tornar o pedido extensivo ao(s) membro(s) do agregado familiar nos termos do 
artigo 5.o do Regulamento Administrativo n.o 3/2005? □ Sim  Favor indicar o número   (e preencher o formulário para o agregado familiar) / □ Não 

Há alteração das informações de identificação e do fundamento do pedido? 
2.2 

Apenas para 

os pedidos de 

renovação e 

extensão 

□ Não □ Sim  É favor especificar a alteração __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3 Curriculum vitae do requerente 

3.1 Actividades actuais em exploração 

Período do cargo Nomes e localidade das empresas em que tenha 

desempenhado / está a desempenhar as funções 

Natureza do cargo / 

trabalho 

(Moeda)
Rendimento 

anual Desde Até 

De acordo com o Ponto 11 do presente formulário, “Instruções para o 

preenchimento do pedido”, favor preencher o pedido à máquina, ou a 

mão em letras de imprensa, assegurando que todos os elementos 

apresentados nesta página sejam completos e verdadeiros. 

Assinatura do requerente ___________________ 

Dia         Mês              Ano   
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3.1.2 Formação académica e qualificação profissional (se aplicável) 

Período de estudo Nome da instituição de ensino onde 

estudou/está a estudar/vai estudar País / Região 
Desde Até 

Formação académica / Qualificação 

profissional 

4 Caso seja por investimento relevante ou projecto de investimento, favor prestar as seguintes 
informações da Vossa Empresa: 

chinês 

português 
Nome da 
Empresa 

inglês 

Data de constituição Actividades 

Capital social Quotas do requerente 

4.1 Valor de investimento realizado na REAM nos últimos dois anos, ou planea realizar em dois anos 

Itens 1.o ano/ ano 2.o ano / ano Total 

Activo fixo corpóreo 

Activo fixo incorpóreo 

Valor global a investir 

4.2 N.o de empregados recrutados localmente nos últimos dois anos, ou planea recrutar em dois anos

1.o ano/ ano 2.o ano / ano Total 

5 Caso seja do quadro dirigente ou técnico especializado, favor prestar as seguintes informações: 

Prazo de validade do contrato Nomes e endereços das empresas em que tenha 
desempenhado/está a desempenhar as funções 

Cargo 
Natureza do trabalho / 
das actividades 

(Moeda)
Remuneração 

(mensal) Desde Até 

6 Aquisição de bens imóveis 

6.1 Aquisição de bens imóveis sem recurso a crédito e livres de quaisquer encargos, 

com valor não inferior a um milhão de patacas □ Registados definitivamente em propriedade horizontal Natureza de bens 

imóveis □ Não registados definitivamente em propriedade horizontal 

N.º de descrição da

CRPM dos bens

imóveis

Endereço dos bens imóveis 

(favor especificar os nomes dos edifícios) 

(Moeda)Valor do 
registo/aquisição 

Data de 
registo/aquisição 

Valor do empréstimo 
hipotecado 

(se aplicável) 

De acordo com o Ponto 11 do presente formulário, “Instruções para o 
preenchimento do pedido”, favor preencher o pedido à máquina, ou a 
mão em letras de imprensa, assegurando que todos os elementos 
apresentados nesta página sejam completos e verdadeiros. 

Assinatura do requerente ___________________ 

Dia         Mês              Ano 
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6.2 Informações de depósito em bancos (se aplicável) 

6.2.1 Fonte do investimento (registo da remessa de fundos a partir do exterior para bancos locais, 

ou documentos comprovativos da mesma validade) 

País / Região Nome do banco N.º da conta bancária (Moeda) Importância 

6.2.2 Informações de depósito a prazo fixo no montante não inferior a 500 mil patacas, 

livre de quaisquer encargos, nas instituições de crédito (bancos) de Macau 

Data do depósito 
Nome da instituição bancária local 

Desde Até 
Prazo do depósito 

(Moeda)Importância do 
actual depósito a prazo 

6.3 Formação académica do requerente (se aplicável) □ Titular do grau académico de bacharelato 
ou equivalente 

□ Graduado da universidade ou nível superior □ O titular do ensino secundário-complementar ou equivalente deve satisfazer ainda uma das seguintes 
condições: □ Seja parente, em linha recta ou até ao 3.º grau da linha colateral, de um titular de direito de 

residência permanente na RAEM. □ Comprove experiência ao nível superior, não inferior a dois anos, na exploração ou gestão de uma 
empresa comercial. 

É favor 
escolher um 

dos itens 

 

□ Detenha uma empresa comercial estabelecida na RAEM ou, quando a mesma revista a forma de 
sociedade comercial, pelo menos 51% do respectivo capital. 

7 Plano de actividades do requerente na RAEM 

7.1 Actividades a explorar 

7.2 Motivos do pedido de residência 

8 Registo criminal 

O requerente ou algum membro do agregado familiar foi alguma vez alvo de condenação judicial ou punição adminitrativa devido 

a infracções na RAEM ou em outros países/regiões? Caso afirmativo, é favor especificar e apresentar os respectivos documentos. 

□ Sim □ Não 

Nome Pormenores das infracções Tempo Local punição 

 

 

 

 

Caso tenha requerido a fixação de residência temporária junto do IPIM, é favor 
prestar as seguintes informações. 

□ Sim □ Não 

N.o do processo de
requerimento

9 

/ 
Se o pedido 
foi aprovado 

□ Sim □ Não 
fundamento 

do pedido 

□ Investimento relevante □ projecto de investimento □ Quadro dirigente / técnico especializado □ Aquisição de bens imóveis 

De acordo com o Ponto 11 do presente formulário, “Instruções para o 
preenchimento do pedido”, favor preencher o pedido à máquina, ou a 
mão em letras de imprensa, assegurando que todos os elementos 
apresentados nesta página sejam completos e verdadeiros. 

Assinatura do requerente ___________________ 

Dia   Mês   Ano 
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 10  Declaração do Requerente 

(1) Estou ciente de que, a partir da data de entrega do pedido e durante todo o período de residência temporária autorizada, deverei 

observar as disposições do Regulamento Administrativo n.º 3/2005 e demais leis e regulamentos. 

(2) Declaro que li com atenção as “Orientações sobre o Pedido de Fixação de Residência Temporária”, apresentando-o nos termos do 

Regulamento Administrativo n.º 3/2005, e que todas as informações prestadas são verdadeiras (incluindo o teor dos documentos), caso 

contrário assumirei as responsabilidades jurídicas, tendo consciência de que as falsas declarações constituem delitos criminais. 

(3) Declaro solenemente que, para além dos documentos comprovativos de registo criminal apresentados, não há mais registo criminal 

em relação a mim próprio ou aos membros do agregado familiar, quer na RAEM, quer nos outros países ou regiões, caso contrário 

assumirei todas as responsabilidades jurídicas a esse respeito. 

(4) Consinto ao IPIM consultar as minhas informações junto de quaisquer entidades para efeitos de apreciação do pedido. 

(5) Autorizo quaisquer serviços governamentais e entidades semi-oficiais a fornecer quaisquer registos ou informações ao IPIM, 

necessários para a apreciação do pedido, concordando ao mesmo tempo que sejam enviadas as minhas informações para as respectivas 

autoridades governamentais, para o mesmo objectivo.   

(6) Qualquer investimento realizado em Macau por mim próprio, em conformidade com o Regulamento Administrativo n.º 3/2005, é 

sempre uma decisão pessoal, pelo que o Governo da RAEM não será responsável por qualquer prejuízo derivado do investimento. 

(7) É competência discricionária do Chefe do Executivo decidir os pedidos de fixação de residência temporária apresentados ao abrigo do 

Regulamento Administrativo n.º 3/2005, independentemente dos respectivos fundamentos, pelo que entendo que, mesmo que os 

documentos instruídos no pedido sejam completos, o Chefe do Executivo terá competência absoluta para tomar uma decisão positiva 

ou negativa. 

(8) Estou ciente de que, se pretender uma extensão aos membros do agregado familiar no decurso de apreciação do pedido, tornar-se-á 

necessário um período de apreciação mais prolongado. 

(9) Prometo que, logo que eu e os membros do agregado familiar obtivermos o BIR Permanente de Macau, entregaremos uma cópia do 

BIR Permanente ao IPIM para arquivo. 

(10) A não ser que haja uma decisão em contrário, o interessado deve comunicar ao IPIM a extinção ou alteração dos referidos 

fundamentos no prazo de 30 dias, contados desde a data da extinção ou alteração. Poderá implicar o cancelamento da autorização de 

residência temporária. 

Se houver qualquer mudança de relação entre o 1o interessado e o seu agregado familiar após a entrega do pedido de direito de 

residência temporária, tais como o divórcio, a adopção dos filhos, etc., Nas autorizações de residência concedidas com fundamento em 

aquisição de bens imóveis, a mudança dos mesmos pelo requerente será uma alteração dos fundamentos ou quinhentas mil patacas em 

deposito. Por outro lado, para os pedidos de fixação de residência temporária na categoria de quadros dirigentes e técnicos 

especializados, bem como de Projectos de Investimento / Investimentos Relevantes, Se houver qualquer mudança em relação a 

contratos de trabalho, cargo, entidade empregadora ou investimentos, o facto deverá ser comunicado ao IPIM no referido prazo, por 

escrito, para se dar o seguimento necessário. 

 11  Instruções para o preenchimento do pedido 

(1) Caso o pedido seja fundamentado por projectos de investimento ou investimento relevante, é favor preencher em detalhe os itens 1, 2, 

3, 4, 7, 8 e 9 do presente formulário, juntndo os respectivos documentos comprovativos ; 

(2) Caso o pedido seja apresentado na categoria de quadro dirigente ou técnico especializado, é favor preencher em detalhe os itens 1, 2, 

3, 5, 7, 8 e 9 do presente formulário, juntando os respectivos documentos comprovativos ; 

(3) Caso o pedido seja fundamentado por investimento em propriedade imobiliária, é favor preencher em detalhe os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 

9 do presente formulário, juntando os respectivos documentos comprovativos ; 

(4) Para pedido de renovação ou extensão aos membros do agregado familiar, caso seja fundamentado por projectos de investimento ou 

investimento relevante, é favor preencher em detalhe os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 8 do presente formulário; caso o pedido seja apresentado 

na categoria de quadro dirigente ou técnico especializado, é favor preencher em detalhe os itens 1, 2, 3, 5, 7 e 8 do presente 

formulário; caso o pedido seja fundamentado por investimento em propriedade imobiliária, é favor preencher em detalhe os itens 1, 2, 

3, 6.1, 7 e 8 do presente formulário. 

 
 

De acordo com o Ponto 11 do presente formulário, “Instruções para o 

preenchimento do pedido”, favor preencher o pedido à máquina, ou a 

mão em letras de imprensa, assegurando que todos os elementos 

apresentados nesta página sejam completos e verdadeiros. 

Assinatura do requerente ___________________ 

Dia         Mês               Ano        
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