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澳門特別行政區

澳 門 特 別 行 政 區

第 20/2009號行政法規

澳門特別行政區旅行證件規章

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）

項及第8/2009號法律第二十條第一款的規定，經徵詢行政會的

意見，制定本行政法規。

第一章

總則

第一條

標的

本行政法規訂定由第8/2009號法律通過的中華人民共和國

澳門特別行政區旅行證件（下稱旅行證件）制度的實施細則。

第二條

有效期

旅行證件的有效期按其種類而定，且不得延長。

第三條

有效的條件

一、不得以任何形式修改或塗改旅行證件。

二、在附註頁上應載有第七條第二款及第三款所指的持證

人其他姓名及姓名全寫、樣貌、指紋及其他可識別持證人身份

的資料，並以特製膠膜封貼。

三、旅行證件須由持證人簽名，但屬第十條第三款所指情

況除外。

第四條

附註

旅行證件的附註必須在簽發前作出，簽發後不得加載任何

附註，但屬中華人民共和國駐外的外交使團、領事使團或中華

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 20/2009

Regulamento dos documentos de viagem da
 Região Administrativa Especial de Macau

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Execu
tivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Bá
sica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 8/2009, para valer como regula
mento administrativo, o seguinte:

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento administrativo desenvolve o regime 
dos documentos de viagem da Região Administrativa Especial 
de Macau da República Popular da China, adiante designados 
por documentos de viagem, aprovado pela Lei n.º 8/2009.

Artigo 2.º

Prazos de validade

Os prazos de validade dos documentos de viagem são os pre
vistos para cada um dos tipos de documentos e são improrrogá
veis.

Artigo 3.º

Condições de validade

1. Não são consentidas emendas ou rasuras de qualquer natu
reza no documento de viagem.

2. A página dos averbamentos contém os outros nomes e o 
nome completo do titular referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 7.º, 
bem como a imagem do rosto, impressão digital e outros dados 
de identificação do titular, e é protegida pela aposição de uma 
película plastificada.

3. O documento de viagem é assinado pelo seu titular, salvo 
nos casos previstos no n.º 3 do artigo 10.º

Artigo 4.º

Averbamentos

Os averbamentos são feitos antes da emissão do documento 
de viagem, não sendo permitido nenhum averbamento poste
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人民共和國外交部授權的其他駐外代表處在旅行證件上蓋章的

情況除外。

第五條

簽發

一、旅行證件由身份證明局簽發。

二、批准簽發旅行證件屬身份證明局局長的職權。

三、身份證明局局長可將上款所指職權授予該局僅次於其

職級的領導或主管人員。

第二章

旅行證件內所載的資料

第六條

旅行證件的識別

一、護照以一個由兩個字母及七個阿拉伯數字所組成的編

號作識別。

二、旅行證以一個由兩個字母及六個阿拉伯數字所組成的

編號作識別。

第七條

姓名的登載

一、持證人的姓名按其澳門特別行政區居民身份證所載的

姓名登載，但不影響第二款及第三款規定的適用。

二、應申請人要求，可在旅行證件的附註頁上登載其存於

澳門特別行政區居民身份證晶片內、有別於旅行證件個人資料

頁上所載姓名的另一姓名。

三、如旅行證件個人資料頁上的姓名欄的範圍不足以完整

登載持證人的外文姓名，則以縮寫登載之，並將其全寫登載於

附註頁。

第八條

出生日期、地點及性別

一、旅行證件上的出生日期及出生地根據澳門特別行政區

居民身份證登載。

rior, excepto no caso de carimbos das missões diplomáticas e 
consulares da República Popular da China em países estrangei
ros ou de outras representações chinesas acreditadas em países 
estrangeiros e autorizadas pelo Ministério dos Negócios Estran
geiros da República Popular da China, apostos no momento da 
entrega do documento de viagem.

Artigo 5.º

Emissão

1. É competente para a emissão dos documentos de viagem a 
Direcção dos Serviços de Identificação, adiante designada por 
DSI.

2. Compete ao director da DSI autorizar a emissão de docu
mentos de viagem.

3. O director da DSI pode delegar a competência referida no 
número anterior em dirigente ou chefia de nível hierárquico 
imediato.

CAPÍTULO II

Dados constantes dos documentos de viagem

Artigo 6.º

Identificação dos documentos de viagem

1. O passaporte é identificado pela combinação de duas letras 
e de um número composto por sete algarismos.

2. O título de viagem é identificado pela combinação de duas 
letras e de um número composto por seis algarismos.

Artigo 7.º

Inscrição de nome

1. O nome do titular é inscrito como se mostre fixado no bi
lhete de identidade de residente da Região Administrativa Es
pecial de Macau, salvo as situações previstas nos n.os 2 e 3.

2. A pedido do requerente, podem inscreverse na página dos 
averbamentos do documento de viagem nomes diferentes do 
constante da página de identificação do documento de viagem e 
que se encontra armazenado no circuito integrado do bilhete de 
identidade de residente da Região Administrativa Especial de 
Macau.

3. Se no espaço da página de identificação do documento de 
viagem indicado para a inscrição do nome não couber o pre
enchimento do nome romanizado completo do titular, a sua 
inscrição é feita em forma de abreviatura e o nome completo é 
inscrito na página de averbamentos.

Artigo 8.º

Data, local de nascimento e sexo

1. A data e o local de nascimento inscritos no documento de 
viagem são os constantes do bilhete de identidade de residente 
da Região Administrativa Especial de Macau.
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二、性別分別以代表男性的字母“M”或代表女性的字母

“F”登載。

第九條

持證人的樣貌

一、旅行證件上的持證人樣貌取自其所遞交的近照。

二、上款所指照片須符合國際民用航空組織（ICAO）所

定的標準，應為背景白色、免冠、清晰的彩照，且須具有良好

的識別條件。

第十條

簽名

一、申請人須在申請表上簽名，該簽名將複製於旅行證件

上。

二、如簽名可辨認，則不得包含姓名以外的其他字樣。

三、如申請人不懂或不能簽名，須在簽名欄內註明。

第十一條

光學閱讀代碼

旅行證件的個人資料頁上須按照國際民用航空組織

（ICAO）所定的標準印上光學閱讀代碼，其內載有旅行證件

的種類、簽發國代碼、姓名、旅行證件編號、國籍代碼、出生

日期、性別、有效期、澳門特別行政區居民身份證編號及檢驗

碼。

第三章

護照

第十二條

形式

護照以個人護照的形式簽發。

第十三條

有效期

一、護照的有效期如下：

（一）如持證人在護照簽發日已年滿十八周歲，有效期為

十年；

2. O sexo é inscrito através das letras M ou F, corresponden
tes, respectivamente ao sexo masculino ou feminino.

Artigo 9.º

Imagem do rosto do titular

1. A imagem do rosto do titular constante do documento de 
viagem é obtida através de fotografia actual fornecida pelo re
querente.

2. A fotografia referida no número anterior deve estar em 
conformidade com o padrão estabelecido pela Organização da 
Aviação Civil Internacional (ICAO) e ser de fundo branco, níti
da, colorida e com a imagem da cabeça descoberta, permitindo 
boas condições de identificação.

Artigo 10.º

Assinatura

1. O requerente faz a sua assinatura no impresso do pedido, a 
qual é reproduzida no documento de viagem.

2. Se a assinatura for legível, esta não pode incluir outros ca
racteres para além do nome.

3. Se o requerente não souber ou não puder assinar, é men
cionada esta circunstância no espaço reservado à assinatura.

Artigo 11.º

Código de leitura óptica

O código de leitura óptica do qual constam: tipo do docu
mento de viagem, código do país de emissão, nome, número do 
documento de viagem, código de nacionalidade, data de nasci
mento, sexo, prazo de validade, número do bilhete de identida
de de residente da Região Administrativa Especial de Macau e 
código de controlo, de acordo com o padrão da Organização de 
Aviação Civil Internacional (ICAO), é impresso na página de 
identificação do documento de viagem.

CAPÍTULO III

Passaporte

Artigo 12.º

Forma

O passaporte é emitido sob a forma de passaporte individual.

Artigo 13.º

Prazo de validade

1. O passaporte é válido por um prazo de:

1) 10 anos se, na data de emissão, o seu titular tiver completa
do 18 anos de idade;
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（二）如持證人在護照簽發日未滿十八周歲，有效期為五

年。

二、在特殊情況下，經說明理由，身份證明局局長可決定

簽發有效期短於上款所定期間的護照。

第十四條

提出申請

一、簽發護照的申請，須由申請人本人向身份證明局提

出。

二、簽發護照予未成年人的申請，須由依法行使親權者或

監護人提出。

三、簽發護照予禁治產人或準禁治產人的申請，須由依法

行使監護權或保佐權的人提出。

四、申請表須打上申請人的右手食指和左手食指指紋。

五、如上款所指的右手食指指紋因持證人沒有右手食指而

不能取得，或不能清晰辨認，則用右手另一隻手指代替，依次

為：右手拇指、右手中指、右手無名指。

六、如第四款所指的左手食指指紋因持證人沒有左手食指

而不能取得，或不能清晰辨認，則用左手另一隻手指代替，依

次為：左手拇指、左手中指、左手無名指。

七、如在申請表打上的並非食指指紋，則須註明有關手指

的名稱。

八、如無手指，則須在指紋欄內註明。

九、身處外地的申請人得以郵寄方式直接向身份證明局提

出申請。

第十五條

申請的組成

一、申請護照時須提交：

（一）申請表；

（二）申請人澳門特別行政區永久性居民身份證的正副

本；

（三）如屬上條第二款所指情況，父母雙方或監護人身份

證明文件副本，並在親臨辦理時出示正本；

2) 5 anos se, na data de emissão, o seu titular ainda não tiver 
completado 18 anos de idade.

2. Em casos especiais e devidamente fundamentados, o direc
tor da DSI pode determinar a emissão de passaporte com prazo 
de validade inferior aos estabelecidos no número anterior.

Artigo 14.º

Apresentação do pedido

1. O pedido para a emissão de passaporte é formulado, peran
te a DSI, pelo próprio requerente.

2. O pedido para a emissão de passaporte destinado a menor 
é formulado por quem exercer o poder paternal ou pelo seu tu
tor, nos termos da lei.

3. Tratandose de interditos ou inabilitados, o pedido é formu
lado por quem exercer a tutela ou a curatela, nos termos da lei.

4. O requerente deve apor no impresso do pedido as impres
sões digitais dos seus indicador direito e indicador esquerdo.

5. A impressão digital do indicador direito referida no núme
ro anterior pode ser substituída pela impressão digital de outro 
dedo da mão direita, quando o titular não tenha indicador di
reito ou a impressão digital recolhida não seja nítida para iden
tificação, sendo a ordem da recolha a seguinte: polegar direito, 
médio direito e anelar direito.

6. A impressão digital do indicador esquerdo referida no n.º 4 
pode ser substituída pela impressão digital de outro dedo da mão 
esquerda, quando o titular não tenha indicador esquerdo ou a im
pressão digital recolhida não seja nítida para identificação, sendo 
a ordem da recolha a seguinte: polegar esquerdo, médio esquerdo 
e anelar esquerdo. 

7. Se a impressão digital aposta no impresso do pedido não 
for do dedo indicador, deve ser mencionado qual o dedo que 
serviu para a impressão digital. 

8. Caso o requerente não possua dedos, é mencionada essa 
circunstância no espaço reservado à impressão digital.

9. Caso o requerente se encontre no exterior de Macau, o pe
dido pode ser dirigido directamente à DSI, por correio.

Artigo 15.º

Instrução do pedido

1. O pedido do passaporte é acompanhado de:

1) Impresso do pedido;

2) Original e fotocópia do bilhete de identidade de residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau do 
requerente;

3) No caso referido no n.º 2 do artigo anterior, fotocópia dos 
documentos de identificação dos pais ou do seu tutor, exibindo 
o original dos documentos de identificação dos mesmos, quando 
apresentarem o pedido pessoalmente;
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（四）如屬上條第三款所指情況，法定代理人身份證明文

件的副本，並在親臨辦理時出示正本；

（五）申請人提交的符合第九條規定的近照；

（六）申請人的指紋；

（七）法律或規章規定須提交的其他文件。

二、申請表上的簽名須符合下列規定：

（一）申請人須於接收申請的工作人員面前在申請表上簽

名，如不懂或不能簽名，申請人須在申請表的簽名欄內打上指

紋以作確認；

（二）如屬上條第二款所指人士，申請表須由父母雙方或

監護人簽名；

（三）如屬上條第三款所指人士，申請表須由法定代理人

簽名。

三、非以中文或葡萄牙文繕立的文件，應附同符合《公證

法典》規定的翻譯文本。

四、在對上款所指文件使用的語文有足夠的認識且能正確

無誤理解當中內容的情況下，身份證明局局長可免除其提交有

關翻譯文本。

第十六條

證明資料

一、護照申請人須出示澳門特別行政區永久性居民身份

證。

二、身份證明局局長認為有需要時，可要求申請人提交補

充證明，尤其是國籍證明。

第十七條

護照的更換

一、在下列情況下，護照持證人可申請簽發新護照：

（一）護照的有效期已屆滿或不足九個月，或有效期雖長

於九個月，但身份證明局局長認為具有簽發的合理理由；

（二）用以加註簽證的頁面已填滿；

（三）經身份證明局證實護照須予註銷；

（四）持證人聲明其護照損毀、被竊或遺失；

4) No caso referido no n.º 3 do artigo anterior, fotocópia do 
documento de identificação do representante legal, exibindo o 
original do seu documento de identificação, quando apresentar 
o pedido pessoalmente;

5) Fotografia actual apresentada pelo requerente nos termos 
do artigo 9.º;

6) Impressão digital do requerente;

7) Outros documentos exigidos por lei ou regulamento.

2. A assinatura aposta no impresso do pedido é feita em con
formidade com as seguintes regras:

1) O requerente assina o impresso do pedido na presença do 
funcionário que o recebe e, se não souber ou não puder assinar, 
o requerente deve apor a impressão digital do seu dedo no es
paço reservado à assinatura, para efeitos de confirmação;

2) Caso se trate de indivíduos referidos no n.º 2 do artigo an
terior, o impresso do pedido é assinado pelos pais ou pelo seu 
tutor;

3) Caso se trate de indivíduos referidos no n.º 3 do artigo an
terior, o impresso do pedido é assinado pelo representante legal.

3. Os documentos escritos em línguas que não sejam a chinesa 
ou portuguesa devem ser acompanhados das respectivas tradu
ções nos termos do Código do Notariado.

4. O director da DSI pode dispensar a entrega das traduções 
dos documentos referidos no número anterior quando a língua 
utilizada nos documentos seja suficientemente conhecida para 
se entender, sem erro, o conteúdo do documento.

Artigo 16.º

Elementos de prova

1. O requerente do passaporte deve exibir o bilhete de identi
dade de residente permanente da Região Administrativa Espe
cial de Macau.

2. O director da DSI pode exigir a apresentação de prova 
complementar que considere necessária, nomeadamente a pro
va da nacionalidade.

Artigo 17.º

Substituição de passaporte

1. O titular do passaporte pode requerer a emissão de um 
novo passaporte nas seguintes situações:

1) A validade do passaporte tenha caducado ou essa validade 
seja inferior a nove meses, ou quando, mesmo no caso de ser 
superior a nove meses, existam justificações fundamentadas em 
virtude das quais o director da DSI entenda conveniente a sua 
emissão;

2) Quando este se encontrar totalmente preenchido nas fo
lhas destinadas aos vistos;

3) Em situações de cancelamento, confirmado pela DSI;

4) Nos casos de declaração, feita pelo titular, de destruição, 
furto ou extravio;
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（五）護照持證人的身份資料變更。

二、更換護照時，申請人須遞交原有的護照，否則須向身

份證明局出示已就有關事實向警察當局報案的書面證明，並承

諾即使找回已被替換的護照亦不會使用，及將之交回身份證明

局註銷。

三、身份證明局可採取必要的措施以核實第一款（四）項

所指的情況。

第十八條

簽發時間

一、護照的簽發時間一般為自交齊文件之日起計十個工作

日，身份證明局得根據特殊情況調整之。

二、如要求自交齊文件之日起計兩個工作日簽發護照，申

請人須另外繳交加快費用。

三、屬上條第三款所指情況，護照的簽發時間最多可延長

至六十日。

第四章

旅行證

第十九條

有效期

一、旅行證的有效期為五年。

二、在特殊情況下，經說明理由，身份證明局局長可決定

簽發有效期短於上款所定期間的旅行證。

第二十條

補充適用

對護照所作的規定，補充適用於旅行證。

第五章

最後規定

第二十一條

印件的式樣

一、護照及旅行證的印件式樣分別載於作為本行政法規組

成部分的附件一及附件二。

5) Quando os elementos de identificação do titular forem al
terados.

2. Na substituição do passaporte, o requerente deve entregar 
o passaporte anterior, e em caso da sua não entrega, o requeren
te deve exibir junto da DSI a prova documental de participação 
dos factos às autoridades policiais e declarar que se compro
mete a devolver à DSI o passaporte substituído, para efeitos de 
cancelamento, se vier a recuperálo, e a não o utilizar.

3. A DSI pode tomar as medidas necessárias para a confirma
ção da situação referida na alínea 4) do n.º 1.

Artigo 18.º

Prazo de emissão

1. O prazo normal para a emissão de passaporte é de dez dias 
úteis, contado da data de entrega do pedido convenientemente 
instruído, podendo em casos especiais tal prazo ser alterado 
pela DSI.

2. É cobrada uma taxa adicional de urgência pela emissão do 
passaporte no prazo de dois dias úteis, contado da data de en
trega do pedido convenientemente instruído.

3. Tratandose da situação referida no n.º 3 do artigo anterior, 
o prazo para a emissão de passaporte é prorrogado até 60 dias.

CAPÍTULO IV

Título de viagem

Artigo 19.º

Prazo de validade

1. O título de viagem é válido por um prazo de cinco anos.

2. Em casos especiais e devidamente fundamentados, o direc
tor da DSI pode determinar a emissão de título de viagem com 
prazo de validade inferior ao estabelecido no número anterior.

Artigo 20.º

Aplicação subsidiária

As disposições estabelecidas para o passaporte são subsidia
riamente aplicáveis ao título de viagem.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 21.º

Modelos dos impressos

1. Os modelos de impresso de passaporte e de título de via
gem são os constantes respectivamente dos anexos I e II ao 
presente regulamento administrativo, do qual fazem parte inte
grante.
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二、上款所指的印件由澳門特別行政區政府指定的印刷實

體提供。

第二十二條

印件的監控

一、身份證明局須按具效益且嚴謹的程序從印刷實體取得

旅行證件的印件。

二、身份證明局每月須就已失效的印件列一清單，並由局

長及負責監控印件的工作人員在其上簽署。

三、澳門特別行政區政府須與中央人民政府主管部門設立

適當的機制，以確保對印件的監控。

第二十三條

旅行證件的銷毀

一、如持證人自簽發日起計六個月不領取旅行證件，有關

證件將被銷毀，且不退回已繳付的費用。

二、由身份證明局局長訂定銷毀旅行證件的方法及指定負

責人。

第二十四條

簽發的費用

一、簽發旅行證件的應繳費用如下：

（一）護照為澳門幣三百元；

（二）旅行證為澳門幣二百五十元；

（三）要求自交齊文件兩個工作日發出旅行證件，須額外

繳付澳門幣一百五十元；如在上述期間內仍未獲簽發，已繳交

的額外費用予以退回。

二、如不能遞交原有的澳門特別行政區旅行證件，或因損

毀而更換旅行證件，第一次須額外繳付澳門幣一百五十元的費

用，第二次須額外繳付澳門幣三百元的費用，第三次須額外繳

付澳門幣六百元的費用，第四次須額外繳付澳門幣一千二百元

的費用，第五次及隨後的次數須額外繳付澳門幣二千四百元的

費用。

三、本行政法規所指費用及額外費用的金額，得以行政長

官批示予以調整。

2. Os impressos previstos no número anterior são fornecidos 
pela entidade de imprensa designada pelo Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Artigo 22.º

Controlo dos impressos

1. A DSI deve requisitar à entidade de imprensa os impressos 
de documentos de viagem mediante um processo efectivo e ri
goroso.

2. A DSI deve elaborar uma relação mensal de impressos 
inutilizados, a qual é assinada pelo director e pelo funcionário 
responsável pelo controlo dos impressos.

3. Entre o Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau e a autoridade competente do Governo Popular Central 
são estabelecidos os mecanismos adequados para assegurar o 
controlo dos impressos.

Artigo 23.º

Destruição de documentos de viagem

1. Os documentos de viagem que não sejam levantados no 
prazo de seis meses, contado da data da emissão, são destruídos, 
não havendo lugar ao reembolso das taxas pagas.

2. Ao director da DSI compete determinar o meio e os res
ponsáveis pela destruição dos documentos de viagem.

Artigo 24.º

Taxas de emissão

1. As taxas devidas pela emissão de documentos de viagem 
são as seguintes:

1) Pelo passaporte, 300,00 patacas;

2) Pelo título de viagem, 250,00 patacas;

3) Pela emissão no prazo de dois dias úteis, contado a partir 
da data do pedido devidamente instruído, 150,00 patacas como 
taxa adicional; decorrido o prazo sem que tenha sido emitido o 
passaporte, haverá lugar ao reembolso da taxa adicional.

2. Se não for devolvido o anterior documento de viagem, ou 
quando a renovação do documento de viagem for devido a des
truição, haverá lugar ao pagamento adicional de 150,00 patacas 
na 1.ª vez, de 300,00 patacas na 2.ª vez, de 600,00 patacas na 3.ª 
vez, de 1200,00 patacas na 4.ª vez e de 2400,00 patacas na 5.ª e 
subsequentes vezes.

3. O montante das taxas e sobretaxas referidas no presente 
regulamento administrativo pode ser alterado por despacho do 
Chefe do Executivo.
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第二十五條

豁免費用

在下列情況下，經身份證明局局長根據申請人所提交的證

明對其所援引的事實作出接納決定，本行政法規所規定的費用

及額外費用可獲豁免：

（一）申請人無經濟能力；或

（二）申請更換旅行證件時不能遞交原有旅行證件的原因

是基於不可抗力，如火災、水災及其他自然災害或恐怖襲擊。

第二十六條

例外用途的旅行證

一、例外用途的旅行證是一次性免費簽發予不符合或不再

符合澳門特別行政區現行入境、逗留或居留規定的人士，讓其

返回具有接收義務的國家。

二、上款所指人士是指根據澳門特別行政區與歐盟或其他

國家簽訂的關於重新接收無居留許可人士的國際協議的規定，

屬締約國的國民、前國民或屬其他管轄權的人士。

三、例外用途旅行證內載有下列資料：

（一）編號；

（二）簽發國代碼；

（三）證件類別；

（四）簽發日期；

（五）有效期；

（六）持證人姓名；

（七）身高；

（八）出生日期；

（九）出生地點；

（十）性別；

（十一）樣貌；

（十二）簽發機關；

（十三）持證人的簽名；

（十四）持證人的身體特徵，如適用。

四、例外用途旅行證的式樣載於作為本行政法規組成部分

的附件三。

Artigo 25.º

Isenção de taxas

Podem ser isentas do pagamento das taxas e das sobretaxas 
referidas no presente regulamento administrativo, cabendo ao 
director da DSI decidir sobre a atendibilidade dos factos invo
cados pelos requerentes, com base nas provas apresentadas, as 
seguintes situações:

1) Falta de meios económicos; ou

2) A não entrega do anterior documento de viagem, por oca
sião da sua substituição, devido a casos de força maior, como 
incêndio, inundação e as demais calamidades naturais ou terro
rismo.

Artigo 26.º

Título de viagem de utilização excepcional

1. Às pessoas que não preenchem ou deixaram de preencher 
as disposições em vigor para a entrada, permanência ou residên
cia na Região Administrativa Especial de Macau são emitidos 
gratuitamente os títulos de viagem de utilização excepcional, 
de uso singular, destinados a permitirlhes o regresso ao Estado 
que tenha a obrigação de readmissão.

2. São pessoas referidas no número anterior, os nacionais dos 
Estados signatários, os exnacionais dos Estados signatários e as 
pessoas de outra jurisdição previstas nos acordos internacionais 
relativos à readmissão de pessoas que neles residem sem auto
rização, celebrados entre a Região Administrativa Especial de 
Macau, a União Europeia e os demais países.

3. O título de viagem de utilização excepcional contém os se
guintes dados:

1) Número;

2) Código do país de emissão;

3) Tipo de documento;

4) Data de emissão;

5) Prazo de validade;

6) Nome do titular;

7) Altura;

8) Data de nascimento;

9) Local de nascimento;

10) Sexo;

11) Imagem do rosto;

12) Entidade emitente;

13) Assinatura do titular;

14) Características físicas, se aplicável.

4. O modelo do título de viagem de utilização excepcional é o 
constante do anexo III ao presente regulamento administrativo, 
do qual faz parte integrante.
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第二十七條

廢止

廢止第9/1999號行政法規。

第二十八條

生效

本行政法規自二零零九年九月一日起生效。

二零零九年六月二十三日制定。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

Artigo 27.º

Revogação

É revogado o Regulamento Administrativo n.º 9/1999.

Artigo 28.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia 
1 de Setembro de 2009.

Aprovado em 23 de Junho de 2009.

 Publiquese.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
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附件一

ANEXO I
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附件二

ANEXO II
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 附件三

 ANEXO III
    附件三

    Anexo III 

中 華 人 民 共 和 國 澳 門 特 別 行 政 區
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 
MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

例 外 用 途 旅 行 證

Título de Viagem de Utilização Excepcional  
Travel Permit of Exceptional Use 

本 旅 行 證 僅 作 為 由 中 華 人 民 共 和 國 澳 門 特 別 行 政 區 一 次 性 單 程 返
Este Título de Viagem é válido por uma única viagem da REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 
This Travel Permit is valid for a single return journey from THE MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

回 ( 通 行 口 岸 / 目 的 國 ) 有 效 之 證 件。
para
to

( ponto de entrada/país destinatário ), 
( point of entry/country of destination ), 

途 經 ( 過 境 國 家 )，
via
via

(país de trânsito ), 
(transit countries), 

以 ( 交 通 工 具 )，
por
by 

(transporte ), 
(mode of transportation), 

於 ( 離 境 日 ) 離 境 。
partir em  (data de partida). 

              /                 /                      leaving on ( date of departure ). 
     ( 日/月/年 ) / ( dia/mês/ano ) / ( day/month/year ) 

本 旅 行 證 有 效 期 至 且 須 在 抵 達 以 下 地 點 時 向 入

Este Título de Viagem é válido até e deve ser apresentado ao oficial da Imigração  
This Travel Permit expires on and must be produced to the Immigration

境 官 員 出 示: (通 行 口 岸 或 目 的 國)
à chegada de (ponto de entrada/país destinatário). 
Officer on arrival in (point of entry/country of destination).

                             

類別/Tipo/Type 
E

簽發國代碼/Código do estado emissor/Code of issuing state
CHN

號碼/N.º / No. 

持證人相片
Fotografia do Titular 
Bearer’s photograph

E9999999

姓/Apelido(s)/Surname(s) 

名/Nome(s)/Given name(s) 

性別/Sexo/Sex 高度/Altura/Height 

出生日期/Data de nascimento/Date of birth 

出生地點/Local de nascimento/Place of birth 

身體特徵(如適用)/Descrição física (se tiver)/Physical description (if any) 

持證人簽名

Assinatura do Titular 
Bearer’s signature 

_________________________________________ 

簽發日期/Data de emissão/ Date of issue 

簽發機關/Entidade emissora/Authority 
澳 門 特 別 行 政 區 身 份 證 明 局 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU 
IDENTIFICATION SERVICES BUREAU, MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION 


