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Modelo de Boletim da  

Autorização de Permanência/Autorização de Residência Actualizado 

Em articulação com a optimização dos serviços ao público e a melhoria de durabilidade e das 

técnicas contra a falsificação, a partir de 07 de Setembro de 2020, o Corpo de Polícia de Segurança 

Pública(CPSP) utiliza novo modelo de boletim da Autorização de Permanência /Autorização de 

Residência, e entretanto, os boletins da Autorização de Permanência e carimbos de Autorização de 

Residência emitidos por este CPSP antes de 07 de Setembro de 2020 mantêm-se válidos até ao 

termo do seu prazo de validade.  

Além do nome do titular, número do documento, data de emissão e prazo de permanência ou 

residência autorizado, o boletim da Autorização de Permanência /Autorização de Residência de 

novo modelo ainda contém o tipo e a respectiva designação da autorização de permanência ou 

residência, bem como o código QR contra a fraude. Os titulares da autorização de permanência ou 

de residência devem prestar atenção ao prazo de permanência ou residência a eles autorizado e 

guardar bem este boletim. 

Quando os Serviços públicos e os orgãos particulares de Macau tiverem dúvidas sobre a 

veracidade de boletim da Autorização de Permanência /Autorização de Residência ou sobre o prazo 

de permanência ou residência nele exarado, para consultar, podem dirigir-se à respectiva Subdivisão 

no Edifício de Serviços de Migração de Pac On, ou ligar à linha aberta sobre os serviços de migração 

deste CPSP, tel. no. 2872 5488. Ainda, os titulares da autorização de permanência ou de residência 

podem solicitar a emissão da respectiva certidão como documento comprovativo junto da Subunidade 

de emissão deste CPSP, e em caso de extravio de boletim da Autorização de Permanência 

/Autorização de Residência, podem apresentar-se às subunidades policiais a seguir mencionadas 

para tratar das formalidades de emissão de 2ª via.  
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Subunidade policial Horário de funcionamento 

Comissariado de Praia Grande do Departamento Policial de 

Macau 

24horas 

Comissariado da Zona Norte do Departamento Policial de 

Macau  

Comissariado da ZAPE do Departamento Policial de Macau  

Comissariado da Taipa do Departamento Policial das Ilhas 

Divisão Policial do Aeroporto do Departamento Policial das 

Ilhas 

Comissariado de Investigação e Repatriamento do 

Departamento de Controlo Fronteiriço 

Subdivisão de Permanência, Subdivisão de Residência e 

Subdivisão de Trabalhadores Não Residentes do 

Departamento para os Assuntos de Residência e 

Permanência  

De 2.a a 5.a Feira  09H00 – 17H45 

6.a Feira  09H00 – 17H30 

Fechados aos Sábados, Domingos e 

Feriados 
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Novo Modelo de Boletim da Autorização de Permanência 

Frente Verso 

   

 

Antigo Modelo de Boletim da Autorização de Permanência 

 

Frente Verso 
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