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澳 門 貿 易 投 資 促 進 局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

N.º de referência do pedido:
Contacto telefónico：

/

/

(a ser preenchido pelo funcionário do IPIM)

Vários tipos de requerimento
Nome de requerenteNota1:__________________________________________
Portador(a) de:
□BIR Permanente de Macau / □BIR Não Permanente de Macau /
□Outros documentos de identificação, n.º:_________________
Tipo de pedido:
1.□Pedido de carta de autorização:
□Primeira vez/ □A última carta de autorização, nome do interessado:
_______________________
2.□Pedido do documento de identificação já entregue:
□O primeiro /□O último passaporte, nome do interessado: _____________________
3.□Pedido de consulta do processo, por favor indique o n.º de referência:__________
4.□Alteração de informações de identificação: a partir do dia _______ de ____
de____, □casado/aNota2, □divorciado/aNota3, □alteração de nacionalidade,
□outros:________________________________________________________
Estado actual:____________________________________________________
5.□Declaração de pedido de renovação da autorização de residênciaNota4:
Nome de interessado: 1)______________ 2) ____________3) ______________
4) ______________ 5) ____________
6.□Outros pedidos (por favor entregue os documentos comprovativos):
_______________________________________________________________
Indique os motivos do referido pedido:
_____________________________________________________________________
Pede deferimento!
Assinatura do requerente principal: __________________
Data: ________de________ de________

----------------------------------------------------------------------------------------------Caso o/a requerente não se possa apresentar no IPIM para o levantamento dos referidos
documentos, pode preencher os seguintes dados, para delegar a outrem o seu levantamento:
Eu, ____________________ (nome do/a requerente) encarrego _______________________
(nome do/a encarregado/a), portador(a) de ________________________ (tipo e n.º de
documento de identificação do/a encarregado/a), do levantamento dos referidos documentos.
Assinatura do/a requerente: ____________________________ (conforme documento de
identificação)
Data: _______ de _________ de ________
Observações: Deve-se apresentar o original do documento de identificação do/a
requerente/constituinte, para conferir a assinatura.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Actualicação: 2019/11/14

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

Notas:
Nota 1: Caso o requerente não se possa apresentar no IPIM, pode encarregar
um procurador da entrega dos documentos. O último deve apresentar uma
procuração válida e o documento de identificação indicado na procuração para
se identificar, assim como o original do documento de identificação do
requerente principal para os funcionários do IPIM conferirem a assinatura.
Nota 2: Deve entregar um documento comprovativo de casamento.
Nota 3: Deve entregar um documento comprovativo de divórcio e uma
declaração de divórcio de cônjuge do requerente. Caso se beneficie os
descendentes, deve entregar o documento de custódia de menores emitido pelas
entidades competentes (no caso do divórcio no Interior da China, deve entregar
o acordo de divórcio).
Nota 4: Caso o BI do descendente tenha expirado, afectando a sua inscrição
escolar em Macau (aplicável apenas ao ensino geral/fundamental), por favor
preencha os seguintes dados e marque «» quando necessário:
Para avançar melhor com a inscrição escolar, autorizo □ não autorizo □ o
IPIM a informar dos seguintes dados a entidade competente (Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude)
Nº

Nome de
Nome da escola de Macau aferida na inscrição
descendente

1
2
3
4
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