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O CIP lançou a versão móvel do sistema de consulta do 

andamento de processo On-line 

Para facilitar a utilização do serviço de encaminhamento do CIP sobre a consulta 

do andamento do processo pelos cidadãos, o CIP optimizou o sistema de consulta do 

andamento de processo on-line, tendo lançado também a versão móvel para 

visualização no telemóvel. A partir de agora, os utentes do referido serviço podem 

também, através de telemóvel, ter acesso, a qualquer momento e em qualquer sítio, ao 

seguinte website: http://ocpes.cip.gov.mo/ para saber o andamento de tratamento do 

processo em apreço com a inserção do número de processo. 

 

Imagens da versão móvel no sistema de consulta do andamento do processo 
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Página 2 para consulta do andamento do 
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Página 3 para consulta do andamento do 

processo 
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O CIP tem como competência principal prestar o serviço One-Stop das 

informações governamentais aos cidadãos. O CIP disponibiliza aos cidadãos o serviço 

de consulta das formalidades administrativas, recebe queixas e sugestões dos cidadãos 

relativamente aos Serviços Públicos e, encaminha as opiniões dos cidadãos aos serviços 

competentes para tratamento. Por outro lado, encontra-se a venda, no CIP, sito no 

Edifício Vicky Plaza da Rua do Campo, publicações dos Serviços Públicos e o Boletim 

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. Além disso, são afixadas, no 

Centro, informações sobre os serviços prestados pelos diversos Serviços Públicos, 

assim como estão disponíveis gratuitamente, ao público, matérias de divulgação 

(incluindo folhetos, brochuras e publicações). 

 

Formas de contacto com o CIP: 

 

1. Deslocação pessoal 

 Centro de Informações ao Público - Rua do Campo, n.os 188-198, Vicky Plaza, 

2.o andar, Macau;  

 Centro de Serviços da RAEM - Rua Nova da Areia Preta, n.o 52, Macau; 

 Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas - Rua da Ponte Negra, 

Bairro Social da Taipa, n.o 75 K, Taipa; 

(Horário de expediente: De 2.ª a 6.ª Feira, das 9H00 às 18H00, 

ininterruptamente, encerrado aos Sábados, Domingos e Feriados) 

 

2. Telefone: 8866 8866 (o serviço de consulta viva-voz está disponível durante 24 

horas por dia sobre os dados de contactos dos Serviços Públicos e o serviço de 

gravação de chamadas fora do horário de expediente); 

 

3. Carta: isenta de franquia, bastando escrever no sobrescrito “Centro de Informações 

ao Público” ou a sigla “CIP”; 

 

4. Inteiro Postal (o inteiro postal pode ser levantado em todos os Correios); 

 

5. Fax: 2835 3355; 

 

6. E-mail: pode enviar o e-mail através do sítio www.cip.gov.mo. 

 

http://www.cip.gov.mo/

