
Actualizado em 7/9/2005 

Formulário para os membros 
do agregado familiar 

Informações pessoais dos membros do agregado familiar 

1 Relação de parentesco com o requerente 
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. 

Nome 
Local de 

nascimento 
Data de 

nascimento 
   (dia)/ (mês)/    (ano) 

Estado civil Sexo Nacionalidade 

Profissão 

Filho de 

e de 

Residência 
actual 

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

Válido até (dia)/   (mês)/  (ano) 

Doc. de 
residência 

(se aplicável) 
N.o

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

Válido até (dia)/   (mês)/  (ano) 

2 Curriculum vitae 

2.1 Actividades actuais em exploração (se aplicável) 

Nomes e localidade das empresas em que tenha 
desempenhado / está a desempenhar as funções 

Natureza do cargo / 
trabalho 

(Moeda)Rendimento 
anual 

Período do cargo 

Desde Até 

2.2 Formação académica e qualificação profissional (se aplicável) 

Nome da instituição de ensino onde 
estudou/está a estudar/vai estudar País / Região 

Período de estudo Formação académica / 
Qualificação profissional Desde Até 

3 Plano de actividades na RAEM 

3.1 Actividades a explorar 

3.2 Motivos do pedido de residência 

4 

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 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 _______ 

No do processo (a preencher pelo pessoal do IPIM)
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