
Pontos a observar aquando do pedido do reconhecimento 

como pertencente ao sector dos serviços sociais  

 De acordo com o número 3 do artigo 29.º da “Lei do Recenseamento 

Eleitoral”, as pessoas colectivas do sector dos serviços sociais que 

pretendam solicitar o reconhecimento, deverão juntar todos os dados que 

se seguem ao respectivo pedido a dirigir ao Conselho de Acção Social: 

1. Dados básicos 

 Formulário para reconhecimento como pertencente ao sector 

dos serviços sociais;  

 Certificado comprovativo do registo da pessoa colectiva emitido 

pela Direcção dos Serviços de Identificação e o certificado da 

lista nominativa dos titulares dos órgãos sociais emitido 

também pela mesma Direcção (emitidos nos últimos três 

meses);  

 Fotocópias das publicações no “Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau”, da constituição da pessoa 

colectiva, dos seus estatutos e das respectivas alterações; 

 Fotocópia do bilhete de identidade de residente permanente do 

representante da pessoa colectiva (a fotocópia nítida da frente e 

verso do documento deverá ser feita no mesmo lado duma folha 

de papel A4); 

 Fotocópia da acta da reunião do órgão estatutariamente 

competente, da qual conste a deliberação sobre o 

reconhecimento dessa pessoa colectiva como pertencente a 

determinado sector e a indicação do representante para esse 

efeito;   

 Outras informações que a pessoa colectiva considera ser 

indispensável para aprovação do seu pedido do reconhecimento.  

 

2. Breve apresentação das actividades e os assuntos que são tratados na 

Associação (deve abranger informações relativas aos últimos três 

anos).  

O conteúdo da breve apresentação das actividades e os assuntos que 

são tratados na Associação deve conter um máximo de dois mil 



caracteres ou de três mil palavras, consoante seja elaborado em língua 

chinesa ou língua portuguesa, respectivamente, e incluir dados 

essenciais acerca das actividades desenvolvidas nos últimos três anos 

anteriores à solicitação, e situação das respectivas receitas e despesas. 

Além disso, é preciso fornecer as provas de cada actividade, por 

exemplo, recortes de jornal, fotografias, etc, colocados em papel A4 e 

indica o nome da respectiva actividade, natureza, destinatários, local de 

realização, data e hora. 

 

Sobre os critérios de aferição, pode ser consultado o Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 54/2013 - Aprova os critérios de aferição para 

efeitos de reconhecimento das pessoas colectivas do sector dos serviços 

sociais. 

Observações:  

1. A pessoa colectiva deve entregar pessoalmente o pedido 

no Instituto de Acção Social que, por sua vez, entregará o 

pedido ao Conselho de Acção Social. Não é admitido que 

o pedido seja enviado pelo correio ou que o faça chegar a 

este Instituto através de fax ou de Email;  

2. O Conselho de Acção Social tem o direito de, a qualquer 

momento, exigir ao requerente a apresentação de outras 

informações que permitam proporcionar uma melhor 

comprovação dos referidos assuntos que são tratados na 

Associação e do relatório das actividades;  

3. O representante da pessoa colectiva deve assinar e apor o 

carimbo da Associação em cada uma das páginas das 

correspondências; 

4. Os procedimentos para a apreciação do pedido de 

reconhecimento iniciar-se-ão na data em que foram 

entregues todas as informações necessárias; 

5. O download do formulário pode ser efectuado a partir do 

endereço: www.ias.gov.mo e para quaisquer informações 

pode-se ligar para: 28355280. 

 

 

 

http://pt.io.gov.mo/BO/A/Link/33116.aspx
http://pt.io.gov.mo/BO/A/Link/33116.aspx

