No do processo (a preencher pelo pessoal do IPIM)

Declaração do endereço para efeitos de notificação
（para a renovação）
Nome do requerente
1

Informações para efeitos de notificação

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

Endereço do requerente
(em chinês, português ou
inglês)
E-mail
N.º de telefone do
requerente

N.º de telefone durante o dia
N.º de telefone à noite
Relação entre o requerente e o
nome da pessoa de contacto
(se for empresa intermediária, é
favor indicar o nome da
empresa)

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

N.º de telefone da pessoa de
contacto

N.º de telefone durante o dia
N.º de telephone à noite

2

Declaração do requerente

Em relação à notificação sobre o resultado da apreciação do meu pedido, opto pelo seguinte meio de levantamento: (marque com
“”no respectivo □)
□ Envio da carta de notificação para o meu endereço
□ Concordo que o IPIM pode enviar a notificação para o Centro de Serviços da RAEM da Areia Preta, ou recolher através do
referido Centro, a declaração de recepção assinada por mim próprio; irei deslocar-me ao Centro de Serviços da RAEM da
Areia Preta, ou autorizo outra pessoa, para o levantamento.
(Observação: Caso o requerente desloque-se ao Centro de Serviços da RAEM da Areia Preta para levantar a carta de
notificação, esta deve ser levantada no prazo de 30 dias a partir de receber a 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.)
Escolha de língual(s) para efeitos de notificação︰
(Por favor marque com “  ” no □ correspondente à língua
pretendida)
□ 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 □

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.

Necessita de notificação via SMS do telemóvel de Macau? (Por
favor marque“”com no respectivo □)
＊Caso o requerente queira deslocar-se ao Centro de Serviços da
RAEM da Areia Preta para levantar a carta de notificação, escolhe
 Sim e preenche o número de telemóvel local
□
□

Sim. O número de telemóvel de Macau é _______________
Não necessito de notificação via SMS

Assinatura do requrente
Dia

Mês

Ano

澳門友誼大馬路 918 號世界貿易中心一樓
Av. da Amizade 918, Ed. World Trade Centre,1o andar, Macau
Tel: (853)2871 2055 / 2888 1212 (24 小時熱線) Fax: (853) 2871 3950 / 2872 8180
e-mail：gjfr@ipim.gov.mo homepage：www.ipim.gov.mo
Actualizado em 05/05/2016

