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Declaração do endereço  
para efeitos de notificação (Modelo) 

Nome do requerente  

 1  Informações para efeitos de notificação 

Endereço para efeitos de 
notificação (em chinês, 
português ou inglês) 

 
                                                              
 
                                                              
 
                                                              

Residência do requerente  
(em chinês, português ou 
inglês) 

                                                              
                                                              
 
                                                              
 
                                                              

Caixa de Correio Electrónico 
                                                              

N.º de telefone do requerente 
N.º de telefone durante o dia   

N.º de telefone à noite   

Nome da pessoa de contacto 
Se for difícil contactar o próprio requerente, poderá ser indicada pessoa de contacto para 

facilitar a respectiva notificação do IPIM. 

 
Relação entre o requerente e a 
pessoa de contacto (se for 
empresa intermediária, é favor 
indicar o nome da empresa) 

 

N.º de telefone da pessoa 
de contacto 

N.º de telefone durante o dia  

N.º de telefone à noite  

 2  Declaração do requerente 

  A comunicação sobre o resultado da apreciação do seu pedido será enviada para o endereço de notificação de notificção. Por favor marque 
com “X” no □ correspondente à lingua pretendida. Caso pretenda que a notificação do resultado da apreciação seja enviada SMS ao 
telemóvel, marque “X” no respectivo □ e indique o número de telemóvel de Macau. 

Escolha de língua(s) para efeitos de notificação (particularmente o ofício de 
notificação do resultado da apreciação do pedido) 

□ Chinês        □Português 

  *Em relação ao ofício de notificação do resultado da apreciação, o IPIM tem 
uma tradução em inglês para referência. Se for necessário, poderá marcar
“  ”no quadrado a seguir.  □  

Necessita de notificação via SMS do telemóvel 
de macau_ 

□ Sim. O múmero de telemóvel de Macau é 
______________________. 

□ Não necessito de notificação via SMS. 

 

É favor preencher a presente declaração 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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