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 Em articulação com o princípio de “melhor servir a população” do 

Governo da RAEM, o IPIM instalou um ponto de serviço para a renovação 

de autorização de residência temporária, em elaboração com o Instituto 

para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), o Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP) e a Direcção dos Serviços de Identificação 

(DSI), pelo que o requerente pode deslocar-se à Á rea de Acção Social do 

Centro de Serviços da RAEM da Areia Pretad (CSRAEM) (endereço: Rua 

Nova da Areia Preta n.º 52), para levantar pessoalmente a notificação de 

renovação de autorização de residência temporária e efectuar a “Guia de 

Renovação de Autorização de Residência Temporária” e a renovação do 

BIR na Á rea de Atendimento do CPSP e da DSI. 

 

O requrente da renovação de autorização de residência temporária vai 

receber a carta de notificação após a apresentação do pedido, solicitando, 

em seguida, a “Guia de Renovação de Autorização de Residência 

Temporária” e renovando o “Bilhete de Identidade de Residente” : 
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Observação: 

* Endereço do Serviço de Migração  de Pac On, Taipa: Edf. do Serviço de 

Migração, Travessa Um do Cais de Pac On, Taipa, Macau 

Endereço do Edifício “China Plaza”: Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. 

China Plaza, 1.º Andar, Macau 

Endereço do Centro de Serviços da RAEM da Areia Preta: Rua Nova da 

Areia Preta, no. 52 
 

 

Para mais informações sobre a emissão da Guia de Renovação de Autorização 

de Residência Temporária e a renovação do Bilhete de Identidade de 

Residente, é favor consultar a página electrónica do FSM: 

http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/psp_top5_9.html#top5_9_7 

 

 
  

Página electrónica da DSI: http://www.dsi.gov.mo/idcard03_c.jsp 
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 A par disso, se o requerente quiser levantar a carta de notificação no 

Centro de Serviços da RAEM da Areia Preta (Rua Nova da Areia Preta, no. 

52), esta deve ser levantada no prazo de 30 dias a contar da recepção da 

respectiva mensagem de notificação. Caso o número do telemóvel 

fornecido pelo requerente seja incorrecto e não dê para aviso via SMS, ou a 

carta não seja levantada no prazo, o IPIM irá enviar a carta para o endereço 

de contacto do requerente. 


