
 
Alteração do endereço de correspondência 

 

 
Obs: O presente formulário contém um total de 1 página. É favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com "✔" nos quadrados aplicáveis. 

Além do nome do requerente, preencha apenas as informações que necessitam de ser actualizadas 

 Formulário OTH-A  Actualizado em 2019/07/01

   

A 

N.° do processo 
Reservado ao IPIM 

 

 

┌                    ┐ 

 

 

 

 

└                    ┘ 

Nome do requerente 

(Preenchimento obrigatório) 

Ho Sio Fan 

Endereço postal(As informações 

inseridas nesta coluna devem ser 

consistentes com a prova de endereço de 

Macau apresentada por V. Exa) 

Rua de Seng Tou,407, Edifício Nova Taipa Garden,Edf.25, 25B, Taipa, Macau 

 

Morada actual 

 

Rua de Seng Tou,407, Edifício Nova Taipa Garden,Edf.25, 25B, Taipa, Macau 

 

N.° de telefone em Macau 

(para mensagens SMS) 
+853- 

N.° de telefone estrangeiro  (Código de area:+            ) – 

Endereço electrónico  

Nome da pessoa de 

contacto de Macau 

(Não sendo o próprio requerente) 
Wang Muren 

Relação com a pessoa de 

contacto de Macau: 
Amiga 

N.º de telefone de Macau 

da pessoa de contacto -+853- 686812XX 

Opções de serviços de notificação e de mensagens SMS 

Escolha a língua a usar na carta de notificação 
□ Chinês    □Português 
□ Tradução em inglês 

□ Necessita de notificações via SMS (a ser recebido através do 
n.°de telefone local acima indicado) 

Aplicável apenas aos pedidos de renovação 

Opto por receber a carta de notificação por via seguinte (escolha único)︰ 

□A carta de notificação seja enviada para o meu endereço. 

□Concordo que o IPIM envie a carta de notificação para o ○ Centro de Serviços da RAEM (CSRAEM) na Areia Preta / ○ Centro de Serviços da RAEM das Iihas para a distribuição posterior.  

(Esta deverá ser levantada no prazo de 30 dias a contar da recepção da respectiva mensagem de notificação.) 

Declaro que os dados preenchidos são correctos, actualiza dos e verdadeiros. 

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:            )  

O formato da assinatura terá que ser conforme no documento de viagem entregue 


