┌

┐

REQpágeina suplementar

N.º do processo
Reservado ao IPIM

└

┘

Pedido de Fixação de Residência Temporária na RAEM

De acordo com as estipulações vigentes na RAEM, a ocorrência de falsificação de documentos ou falsas declarações são punidas criminalmente
Obs: É favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com "✔" nos quadrados aplicáveis
(Consulte "Guia de orientações sobre o pedido de autorização de fixação de residência temporária na RAEM"antes de preencher o pedido)

Parte VI

Declaração da situação familiar

Favor preencha os dados profissionais nos últimos dez anos relativamente a V. Exª e os seus membros familiares.(Caso o requerimento seja de renovação ou de extensão, deve
preencher as informações profissionais dos ultimos 5 anos.) (Incluíndo o cônjuge/cônjuge da união de facto, os pais do(a) requerente, os pais do(a) cônjuge, os filhos do(a)
requerente e do(a) cônjuge, bem como o(a)s cônjuges dos filhos.) Se não tiver espaço suficiente,o requerente pode utilizar uma página suplementar do mesmo formato e anexar
os documentos comprovativos relevantes.

Nome

Nome e local da entidade
empregadora ou de estudo

Cargo

Período
Desde(Ano)–A
té(Ano)

País/Região da
residência
actual(Caso a
famíliar haja
falecido, favor
preencha
"falecido"

Será/Tinha
acompanhad
o com V.
Exª para
Macau

Coluna a ser preenchida
pelo IPIM

(Requerente)

inaplicável

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

(o cônjuge/unido de
facto)

(Pai)

Declaro que todos os dados preenchidos são verdadeiros, caso não estejam correspondentes à verdade, assumo a responsabilidade jurídica devida.

Data:______________________(dd/mm/aaaa)

Assinatura do requerente:__________________
Reservado ao IPIM
Eu, com base no documento original apresentado, designadamente ____________________，
emitido por ______________________, com o número ___________________________
certifiquei a assinatura de ____________________________________________________
Macau, aos

de

de 20

Instituto de Promoção do Comérico e do Investimento de Macau-Funcionário da AFR(N.º:

Formulário REQ-págeina suplementar

)

Actualizado em 2019/07/01
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┐

REQpágeina suplementar

N.º do processo
Reservado ao IPIM

└

┘

Pedido de Fixação de Residência Temporária na RAEM

De acordo com as estipulações vigentes na RAEM, a ocorrência de falsificação de documentos ou falsas declarações são punidas criminalmente
Obs: É favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com "✔" nos quadrados aplicáveis
(Consulte "Guia de orientações sobre o pedido de autorização de fixação de residência temporária na RAEM"antes de preencher o pedido)
Favor preencha os dados profissionais nos últimos dez anos relativamente a V. Exª e os seus membros familiares.(Caso o requerimento seja de renovação ou de extensão, deve
preencher as informações profissionais dos ultimos 5 anos.) (Incluíndo o cônjuge/cônjuge da união de facto, os pais do(a) requerente, os pais do(a) cônjuge, os filhos do(a)
requerente e do(a) cônjuge, bem como o(a)s cônjuges dos filhos.) Se não tiver espaço suficiente,o requerente pode utilizar uma página suplementar do mesmo formato e anexar
os documentos comprovativos relevantes.

Nome

Nome e local da entidade
empregadora ou de estudo

Cargo

Período
Desde(Ano)–A
té(Ano)

País/Região de
residência actual
(Caso o familiar
tenha falecido,
favor preencher
"falecido"

Será/Tinha
acompanhad
o com V.
Exª para
Macau

Coluna a ser preenchida
pelo IPIM

(Mãe)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

(o cônjuge／
Pai do unido de facto)

(o cônjuge／
Mãe do unido de
facto)

Declaro que todos os dados preenchidos são verdadeiros, caso não estejam correspondentes à verdade, assumo a responsabilidade jurídica devida.

Data:______________________(dd/mm/aaaa)

Assinatura do requerente:__________________
Reservado ao IPIM
Eu, com base no documento original apresentado, designadamente ____________________，
emitido por ______________________, com o número ___________________________
certifiquei a assinatura de ____________________________________________________
Macau, aos
de
de 20
Instituto de Promoção do Comérico e do Investimento de Macau-Funcionário da AFR(N.º:

Formulário REQ-págeina suplementar

)

Actualizado em 2019/07/01
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REQpágeina suplementar

N.º do processo
Reservado ao IPIM

└

┘

Pedido de Fixação de Residência Temporária na RAEM

De acordo com as estipulações vigentes na RAEM, a ocorrência de falsificação de documentos ou falsas declarações são punidas criminalmente
Obs: É favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com "✔" nos quadrados aplicáveis
(Consulte "Guia de orientações sobre o pedido de autorização de fixação de residência temporária na RAEM"antes de preencher o pedido)
Favor preencha os dados profissionais nos últimos dez anos relativamente a V. Exª e os seus membros familiares.(Caso o requerimento seja de renovação ou de extensão, deve
preencher as informações profissionais dos ultimos 5 anos.) (Incluíndo o cônjuge/cônjuge da união de facto, os pais do(a) requerente, os pais do(a) cônjuge, os filhos do(a)
requerente e do(a) cônjuge, bem como o(a)s cônjuges dos filhos.) Se não tiver espaço suficiente,o requerente pode utilizar uma página suplementar do mesmo formato e anexar
os documentos comprovativos relevantes.

Nome

Nome e local da entidade
empregadora ou de estudo

Cargo

Período
Desde(Ano)–A
té(Ano)

País/Região de
residência actual
(Caso o familiar
tenha falecido,
favor preencher
"falecido"

Será/Tinha
acompanhad
o com V.
Exª para
Macau

Coluna a ser preenchida
pelo IPIM

(os filhos do(a)
requerente e do(a)
cônjuge)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

(os filhos do(a)
requerente e do(a)
cônjuge)

(os filhos do(a)
requerente e do(a)
cônjuge)

Declaro que todos os dados preenchidos são verdadeiros, caso não estejam correspondentes à verdade, assumo a responsabilidade jurídica devida.

Data:______________________(dd/mm/aaaa)

Assinatura do requerente:__________________
Reservado ao IPIM
Eu, com base no documento original apresentado, designadamente ____________________，
emitido por ______________________, com o número ___________________________
certifiquei a assinatura de ____________________________________________________
Macau, aos
de
de 20
Instituto de Promoção do Comérico e do Investimento de Macau-Funcionário da AFR(N.º:

Formulário REQ-págeina suplementar

)

Actualizado em 2019/07/01
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┐

REQpágeina suplementar

N.º do processo
Reservado ao IPIM

└

┘

Pedido de Fixação de Residência Temporária na RAEM

De acordo com as estipulações vigentes na RAEM, a ocorrência de falsificação de documentos ou falsas declarações são punidas criminalmente
Obs: É favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com "✔" nos quadrados aplicáveis
(Consulte "Guia de orientações sobre o pedido de autorização de fixação de residência temporária na RAEM"antes de preencher o pedido)
Favor preencha os dados profissionais nos últimos dez anos relativamente a V. Exª e os seus membros familiares.(Caso o requerimento seja de renovação ou de extensão, deve
preencher as informações profissionais dos ultimos 5 anos.) (Incluíndo o cônjuge/cônjuge da união de facto, os pais do(a) requerente, os pais do(a) cônjuge, os filhos do(a)
requerente e do(a) cônjuge, bem como o(a)s cônjuges dos filhos.) Se não tiver espaço suficiente,o requerente pode utilizar uma página suplementar do mesmo formato e anexar
os documentos comprovativos relevantes.

Nome

Nome e local da entidade
empregadora ou de estudo

Cargo

Período
Desde(Ano)–A
té(Ano)

País/Região de
residência actual
(Caso o familiar
tenha falecido,
favor preencher
"falecido"

Será/Tinha
acompanhad
o com V.
Exª para
Macau

Coluna a ser preenchida
pelo IPIM

(Conjuge dos Filhos)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

□

□ adequado(a)
□inadequado(a)

(Conjuge dos Filhos)

(Conjuge dos Filhos)

Declaro que todos os dados preenchidos são verdadeiros, caso não estejam correspondentes à verdade, assumo a responsabilidade jurídica devida.

Data:______________________(dd/mm/aaaa)

Assinatura do requerente:__________________
Reservado ao IPIM
Eu, com base no documento original apresentado, designadamente ____________________，
emitido por ______________________, com o número ___________________________
certifiquei a assinatura de ____________________________________________________
Macau, aos
de
de 20
Instituto de Promoção do Comérico e do Investimento de Macau-Funcionário da AFR(N.º:

Formulário REQ-págeina suplementar

)

Actualizado em 2019/07/01

