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Pedido da carta de confirmação 
 

Eu, ____________________ do Processo de Fixação de Residência Temporária No 
____________: 

□ requerente     □ procurador  

Para efeitos de requerimento do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da 
RAEM, venho solicitar a V. Exa. a carta de confirmação para os seguintes interessados do 
referido processo:  

1) _____________________________________ (relação com o/a requerente: ______________)  

2) _____________________________________ (relação com o/a requerente:______________)  

3) _____________________________________ (relação com o/a requerente:______________)  

Com os seguintes documentos comprovativos entregues / em falta □ tendo como 
fundamento, para a fixação de residência temporária por Investimento Relevante; □

tendo como fundamento, para a fixação de residência temporária na qualidade de 
Quadros Dirigentes e Técnicos Especializados; □ tendo como fundamento, para a 

fixação de residência temporária por aquisição de imóveis: 
Como requerente autorizado para a fixação de 
residência temporária por Investimento Relevante: 

Documentos 
entregues 

Documentos 
em falta  

 Certificado do Registo Comercial válido. □ □ 
 Demonstrações financeiras auditadas por auditor 

registado na RAEM, referentes ao ano económico 
anterior, e Declaração para o Imposto 
Complementar de Rendimentos referente ao ano 
económico em análise, com nota de recibo da 
Direcção dos Serviços de Finanças. 

□ □ 

 Certifidão de relação matrimonial válida. (se 
aplicável). 

□ □ 

 Declaração de Manutenção da Relação Matrimonial 
assinada pelos requerente e cônjuge. (se aplicável). 

□ □ 

Como requerente autorizado para a fixação de residência temporária na qualidade 
de Quadros Dirigentes e Técnicos Especializados: 
 Documento comprovativo do vínculo contratual 

válido. 
□ □ 

 Certidão de relação matrimonial válida. (se 
aplicável). 

□ □ 

 Declaração de Manutenção da Relação Matrimonial 
assinada pelos requerente e cônjuge. (se aplicável). 

□ □ 

Como requerente autorizado para a fixação de residência temporária por 
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aquisição de imóveis: 
 Documento comprovativo válido de depósito a 

prazo fixo. 
□ □ 

 Certificado do registo comercial válido. (se 
aplicável) 

□ □ 

 Certidão de relação matrimonial válida. (se 
aplicável) 

□ □ 

 Declaração de Manutenção da Relação Matrimonial 
assinada pelos requerente e cônjuge. (se aplicável) 

□ □ 

Cópia(s) de Bilhete de Identidade de Residente da 
RAEM do/a requerente e dos/as interessado/a(s). (Os 
respectivos originais devem ser apresentadas para 
verificação.) 

□ □ 

Tomei conhecimento de que a prestação de documentos comprovativos falsos pode incorrer 
na responsabilidade criminal. Declaro que os documentos devidamente entregues são 
verdadeiros e, durante os 7 anos de residência temporária, tenho mantido a situação 
juridicamente relevante que fundamentou a autorização de fixação de residência temporária. 

               Requerente (requerente principal/procurador):__________________ 

 

                                             Data：___________________ 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caso o/a requerente não se possa apresentar no IPIM para o levantamento dos referidos documentos, 

pode preencher os seguintes dados, para encarregar outrem de os levantar. 

 

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 ________ 

Obs.: Deve-se apresentar o original do documento de identificação do/a constituinte/requerente, para 

conferir a assinatura. 

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