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Lista dos documentos necessários ao pedido de autorização de fixação de 

residência temporária 

Categoria de pedido: quadros dirigentes e 

técnicos especializados - novo pedido  N.º de pedido: ______/_____/____ 

Documentos relativos a dados individuais 

Requerente 

Formulário de dados individuais relativo ao pedido da autorização de fixação de residência 

temporária (doravante designado por “REQ”)
(1) 

Documentos de viagem (com validade não inferior a 6 meses, fotocópia) 

Título de Identificação de Trabalhador Não-Residente (com validade não inferior a 6 meses, aplicável 

ao requerente cuja relação de trabalho tenha entrado em vigor, fotocópia) 

Certificado de registo criminal  

1. Certificado de registo criminal no respectivo país ou região de nacionalidade (original, 

sendo considerado válido dentro de 6 meses a contar da data de emissão) 

2. Certificado de registo criminal (original, emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação de 

Macau nos últimos 3 meses)  

Cônjuge ou Unido de facto 

Formulário de dados dos membros do agregado familiar (doravante designado por “AF”) (1) 

Documentos de viagem (com validade não inferior a 6 meses, fotocópia) 

Documentos comprovativos da relação 

matrimonial 

 Se tenha feito o registo matrimonial 

no Interior da China, deve apresentar 
(2): 

o certificado notarial de casamento 

(original, deve indicar o nome do requerente e 

do cônjuge, a data de nascimento, a data e o 

local do registo de casamento e a fotografia 

recente de ambos os interessados); se não 

constitua o primeiro casamento, deve 

apresentar documento comprovativo do 

divórcio referente à última relação 

matrimonial. 

 Se tinha feito o registo matrimonial nos 

outros países / regiões: 

documento comprovativo da relação 

matrimonial（fotocópia） 

 

 

 

o

u 

Documentos comprovativos da união de 

facto 

1. Declaração: comprovar uma relação havida entre 

o requerente e o unido de facto que vivem 

voluntariamente em condições análogas às dos 

cônjuges há, pelo menos, 2 anos; para esse efeito, é 

necessário ter duas testemunhas com idade superior 

a 18 anos a fazer prova disso, devendo-se deslocar 

aos serviços da autenticação competentes para 

reconhecimento de assinaturas in loco (original, 

modelo fornecido pelo IPIM, sendo considerada 

válida dentro de um mês a contar do dia de 

declaração); 

2. Documento comprovativo do estado civil 

no respectivo país ou região de 

nacionalidade em relação ao requerente e 

ao unido de facto beneficiário (original, é 

válido dentro de 6 meses a contar da data da 

emissão). 

Funcionário a receber:____________ 

Confirmado pelo coordenador:_______ 
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Declaração de manutenção da relação conjugal 

(original, modelo fornecido pelo IPIM, sendo necessária a declaração formal pelos requerente e cônjuge, 

conjuntamente, sendo considerada válida dentro de um mês a contar do dia de declaração) 

Certificado de registo criminal 

1. Certificado de registo criminal no respectivo país ou região de nacionalidade em relação 

ao requerente e ao unido de facto beneficiário (original, emitido pela Direcção dos Serviços de 

Identificação de Macau nos últimos 6 meses) 

2. Certificado de registo criminal (original, emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação de 

Macau nos últimos 3 meses) 

Descendentes 

Formulário de dados dos membros do agregado familiar (doravante designado por “AF”) (1) 

Documentos de viagem（com validade não inferior a 6 meses, fotocópia） 

Documento comprovativo da filiação 

 Pessoas nascidas na China 

Continental devem apresentar (2): 

1. Certificado notarial de nascimento 

(original, devem listar o nome, local e data de 

nascimento dos descendentes e dos seus pais); 

2. Escritura pública de “fotocópia 

semelhante ao original” do “Livrete de 

Registo de Residência” do requerente e 

dos membros do agregado familiar 

(original); 

3. Escritura pública de “fotocópia 

semelhante ao original” da certidão de 

nascimento, emitidas por hospital 

(original). 

 Pessoas nascidas nos outros países / 

regiões: 

documento comprovativo de 

nascimento (fotocópia) 
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Documento comprovativo da relação de 

adopção 

 Pessoas que praticaram actos de adopção 

no Interior da China (2) devem apresentar: 

1. Escritura Pública da relação de adopção 

(original); 

2. Escritura pública de “fotocópia semelhante 

ao original” da certidão do registo de adopção 

(original); 

3. Escritura Pública do documento 

comprovativo de que a relação adoptiva 

mantém-se / não foi alterada até hoje (original, 

emitido pela instituição competente de grau distrital). 

 Pessoas que praticaram actos de adopção 

nos outros países / regiões devem 

apresentar: um jogo completo dos 

documentos relativos ao acto de adopção, 

praticado de acordo com a legislação vigente 

no local de adopção (fotocópia) 

 Se o requerente seja divorciado ou os descendentes sejam filhos havidos fora do casamento, 

o requerente deve apresentar o certificado de divórcio e documento comprovativo do seu 

direito à tutela dos filhos emitidos pela entidade competente (e.g. da sentença judicial, 

fotocópia). 

 Em caso de os descendentes beneficiados terem completado 16 anos de idade (incluindo 

indivíduos que atingirem 16 anos de idade na pendência do pedido), devem apresentar: 

1. Certificado de registo criminal do país ou região de nacionalidade e do local onde teve 

residência habitual nos últimos 2 anos (original, é válido dentro de 6 meses a contar da data de 

emissão) 

2. Certificado de registo criminal (original, emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação de 

Macau nos últimos 3 meses) 
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Documentos relativos a fundamentos do pedido 

Formulário de fundamentos do pedido (doravante designado por “QT”) (1) 

Documento comprovativo da habilitação académica  

 Interior da China: certificado de graduação e diplomas, bem como o relatório da 

certificação de grau académico na China Continental emitido pelo China Academic 

Degrees and Graduate Education Development Center (original); 

 Outros países/regiões: certificado de graduação (fotocópia), bem como a declaração de 

estudo emitida pela respectiva instituição de ensino (original). 

Qualificação profissional / licença de trabalho (fotocópia, que deve estar relacionada ao trabalho atual) 

Outros documentos comprovativos da habilidade ou de realização pessoal 

(Documento comprovativo de capacidade linguística, documento comprovativo de que tenha sido reconhecido 

como quadro qualificado em outros países ou territórios, título de mérito/medalha de honra/medalha, 

documento comprovativo de habilidades profissionais nos sectores prioritários para a introdução de quadros 

qualificados, embora não esteja a trabalhar nesses sectores de momento ou carta de aptidão profissional, 

fotocópia) 

 Aplicável ao pedido na categoria de Quadros Dirigentes: comprovativo de que tenha 

liderado a participação em grandes projectos, comprovativo de que tenha trabalhado em 

filiais do mesmo grupo empresarial em diferentes países ou regiões, nas áreas 

profissionais similares, comprovativo de que tenha pelo menos 50% dos seus 

subordinados na qualidade de residente permanente local (fotocópia); 

 Aplicável ao pedido na categoria de Técnicos Especializados: comprovativo de que 

tenha publicado trabalhos de pesquisa académica ou recebido entrevistas especiais, 

comprovativo de patentes de investigação e comprovativo de singularidade da categoria 

ou natureza profissional do requerente em Macau (fotocópia). 

Contrato laboral (com validade não inferior a 6 meses, fotocópia) 

Descrição das funções (emitida e carimbada pela entidade patronal, o conteúdo é consistente com a posição 

refletida em outros documentos, original) 

Documento comprovativo de exercício de funções  

(emitido e carimbado pela entidade patronal, com a indicação do prazo do contrato, cargo que desempenha, 

salário de base mensal, local de trabalho, original) 

Nota de vencimento relativa aos últimos três meses (fotocópia, versão eletrónica também é aceita, mas 

deve ser carimbada pela empresa) 

Certidão de Rendimentos Anuais para efeitos de Declaração do Imposto Profissional (original) 

Declaração do Imposto Profissional – 1.º Grupo, respeitante ao requerente (Mod. M/2) 

(fotocópia) 

Certidão de registo comercial (original, emitida pela Conservatória dos Registos Comercial e de Bens 

Móveis de Macau nos últimos 3 meses) 

Aplicável ao pedido na categoria de Quadros Dirigentes 

Tabela da estrutura organizacional  

(emitida e carimbada pela entidade patronal, que inclui estrutura da gerência superior e dos departamentos 

subordinados, indicando os cargos de chefia de cada departamento e o departamento a que pertence o 

requerente) 
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Documento comprovativo da dimensão da gestão 

(Original de documento emitido pela entidade empregadora, no qual se declara o número de trabalhadores 

que directa ou indirectamente estão sob a administração do requerente, e de entre esses, o número dos que 

sejam residentes permanentes de Macau)  

Documentos comprovativos das suas relações com Macau e da morada 

Qualquer documento de receitas e despesas enviado ao requerente (fotocópia, e.g. factura de água, 

electricidade, telecomunicações ou extracto bancário) 

Documentos comprovativos das relações existentes entre o cônjuge/unido de facto e Macau 

(fotocópia, e.g. do documento comprovativo de emprego em Macau) (se aplicável) 

Documentos comprovativos de que os descendentes do requerente estão a estudar em Macau 

(fotocópia) (se aplicável) 

Documentos de garantia 

 No momento de submissão do pedido, o requerente deve apresentar documentos de garantia, 

como garantia bancária, seguro-caução ou comprovativo da fiança, para assegurar a cobertura de 

quaisquer despesas emergentes de possível repatriamento do requerente. (Os requisitos dos 

documentos de garantia estão disponíveis no ponto 5.1.3 do Guia de orientações sobre o pedido 

de autorização de residência temporária). Caso já tenha submetido os documentos de garantia, 

não é necessário realizar nova submissão. 

Nota:  

(1) As informações contidas no formulário de pedido devem estar em conformidade com os 

documentos apresentados e, se o requerente não conseguir apresentar os documentos 

comprovativos relativos ao pedido formal, deve entregar uma declaração justificativa; por 

outro lado, a foto constante do formulário de pedido não deve ser a mesma que foi apresentada 

antes. 

(2) É necessário para as escrituras públicas da China Continental serem emitidas pelos Cartórios 

Notariais da China Interior nos últimos 6 meses. 

(3) Quando entregando as fotocópias de documentos acima referidos, é necessário mostrar os 

originais para autenticação.  

(4) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2005, 

independentemente dos fundamentos do pedido, o IPIM pode solicitar a qualquer requerente a 

submissão de quaisquer outros documentos que se mostrem razoavelmente úteis à apreciação 

do mesmo pedido. 

 


