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Venda de 
publicações 
e produtos 

gráficos 
dos Serviços 

Públicos

É disponibilizado ao público o Boletim Oficial, I 
e II Séries, pelas 9 horas, nos dias de publicação.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Após confirmação de pagamento por parte 
dos clientes da RAEM que tenham adquirido 
publicações através da internet, serão estes 
contactados pelo pessoal da IO para levantar 
as publicações no Centro de Informações ao 
Público, dentro de dois dias úteis.

80% 100% 80% 100% 80% 100%

Após confirmação de pagamento por parte 
de clientes do exterior que tenham adquirido 
publicações através da internet, a IO enviará 
embalagem por meio de correio rápido “EMS” 
da Direcção dos Serviços de Correios, dentro de 
três dias úteis.

80% 100% 80% 100% 80% 100%

As I e II Séries do《BO》são publicadas às 
9 horas ,  de  manhã,  respec t ivamente ,  e 
disponibilizadas gratuitamente na Internet em 
formato HTML, no mesmo dia. 

85% 100% 85% 100% 85% 100%

As I e II Séries do《BO》são publicadas às 
9 horas ,  de  manhã,  respec t ivamente ,  e 
disponibilizadas gratuitamente na Internet em 
formato PDF, no mesmo dia.

85% 100% 85% 100% 85% 100%

Serviços 
gráficos

Para consultas de serviço único, sem prazo 
estipulado, são orçadas dentro de 3 dias úteis.

100% 99.71% 100% 98.8% 100% 98.51%

Para consultas múltiplas, (designadamente 
proposta) são orçadas dentro do prazo para 
consulta ou apresentação de proposta.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Impressão de ofício de cor branca, entregue 
dentro 10 dias úteis. 

80% 87.35% 80% 90.45% 80% 84.52%

Impressão de subscrito de cor branca, entregue 
dentro de 12 dias úteis.  

80% 80.81% 80% 69.84% 80% 74.40%

Impressão de bolsas de cor branca, entregue 
dentro de 12 dias úteis. 

80% 83.33% 80% 80% 80% 55.56%

Impressão de subscrito de cor castanha, entregue 
dentro de 18 dias úteis. 

80% 85.71% 80% 87.9% 80% 90.48%

Impressão de bolsas com dobradas ou com cordão 
de fecho, entregue dentro de 18 dias úteis.

80% 82.93% 80% 95% 80% 73.91%

Publicação 
dos avisos 
e anúncios 
notariais no 

«Boletim 
Oficial 

da RAEM»

As entidades privadas ou interessados que 
publiquem anúncios notariais e outros anúncios, 
receberão o respectivo aviso duas horas depois na 
data da publicação no《Boletim Oficial》, caso 
tenham fornecido o seu número de telemóvel 
ou endereço do correio electrónico à Imprensa 
Oficial.

95% 98% 95% 83% 95% 94.2%
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Assinatura 
do “Boletim 
Oficial da 

RAEM”

O subscritor de《BO》, pode levantá-lo no dia 
da sua publicação, às 9 horas da manhã.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Conclusão:

1. Relativamente às vendas das I e II séries do «BO» e aos assinantes atinge ao objectivo de 100% da Carta de Qualidade, e a 

disponibilização gratituta dos dados dos ficheiros de HTML e PDF na Internet é de 100% da mesma, todos correspondem 

ao padrão predefinido.

2. Em relação às compras on-line desde 2014 até à presente data, incluindo clientes locais e do exterior, atinge 100% da 

Carta de Qualidade.

3. Em termos de serviços de gráficos:

* Há um total de 7 ítens da Carta de Qualidade, 3 dos quais atendem à taxa de conformidade predefinida e 4 dos quais 

não atendem à taxa de conformidade predefinida;

* O primeiro item não conforme é o “preço de consulta única sem prazo de cotação”. São 11 ítens dos 726 projectos, 

sendo 2 dos quais por motivo de prevenção de epidemia e efeitos do tufão; os restantes sofreram ligeiros atrasos devido 

ao tempo necessário para o tratamento dos documentos e entrega de expediente, porém, todos foram apresentados 

dentro do prazo de entrega das propostas.

* O Segundo são os impressos da Carta de Qualidade de “sobrescrito de cor branca”, “bolsas de cor branca”, “bolsas 

com dobras ou cordão de fecho”, cuja maioria se deve ao longo feriado das empresas de outsourcing durante as 

férias do Ano Novo Lunar, grande quantidade de delegações devido à criação e fusão de vários Serviços Públicos, o 

tratamento prioritário dos trabalhos dos Censos, as eleições para a Assembleia Legislativa, juntamente com as medidas 

de prevenção de epidemias e tufões e outras circunstâncias especiais que levaram a uma escassez e um atraso de 

trabalho nas empresas de outsourcing, que precisavam de ser resolvidas.

* Recomendações para melhoria: Todos os ítens acima foram já contactados com o cliente e tratados de forma prioritária, 

de acordo com a sua urgência.

4. As entidades privadas ou pessoas públicas que fornecem o seu número de telemóvel ou endereço de correio electrónico 

aquando da apresentação dos anúncios notariais ou outros anúncios, poderão receber a respectiva notificação no prazo 

de duas horas após a publicação do Boletim Oficial. As principais razões para não atingir a taxa de conformidade 

predefinida em 2021 são:

a) No início de Outubro de 2021, devido à epidemia do novo coronavírus, os funcionários foram dispensados do 

trabalho, pelo que não foi possível aos trabalhadores divulgarem atempadamente as respectivas informações.

b) Em meados de Outubro de 2021, por estar içado o sinal de tufão n.º 8, não foi possível divulgar naquele dia as 

respectivas informações.

 Medidas de melhoria: estudar e optimizar a gestão da divulgação de informação.

5. A Imprensa Oficial determina o objectivo segundo a Carta de Qualidade, continua a implementar os requisitos do sistema 
de gestão de qualidade e do ambiente.


