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São bem-vindas as opiniões apresentadas pelos cidadãos 
sobre os serviços prestados pelo CIP (incluindo queixas, 
sugestões e elogios). Após a recepção das mesmas, o CIP, 
de acordo com as disposições desta Direcção dos 
Serviços, procede ao seu estudo e análise. Em seguida, o 
Director faz a sua apreciação e, logo que possível, é feito 
o respectivo tratamento, de forma imparcial.

Opiniões dos Cidadãos

Telefone:  8866 8866 
(serviço de gravação de chamadas fora das horas de expediente)

Carta: Isenta de franquia, bastando escrever no 
sobrescrito “Centro de Informações ao Público” ou 
“CIP”.

Caixa de opiniões: Rua do Campo, n.os 188-198, Vicky 
Plaza, R/C, Macau.

Fax:  2835 3355

Website: www.cip.gov.mo 
(Caixa de opiniões online) 

Os Cidadãos Podem Apresentar 
as Suas Opiniões ao CIP Através 
dos Seguintes Meios:



INFORMAMOS
ESCLARECEMOS
AUSCULTAMOS

APERFEIÇOAMOS OS SERVIÇOS

INFORMAMOS
ESCLARECEMOS
AUSCULTAMOS

APERFEIÇOAMOS OS SERVIÇOS

A Nossa Competência

Prestar serviços de atendimento de boa qualidade;

Empenhar-se em dar aos cidadãos informações 
actualizadas e credíveis sobre a Administração;

Tratar rapidamente e com uma atitude objectiva as 
questões levantadas pelos cidadãos junto dos serviços 
competentes.

Transmitir os pedidos de informação, queixas e 
sugestões dos cidadãos relativamente aos serviços 
prestados e funcionamento dos serviços públicos;

Prestar aos cidadãos informações sobre as diversas 
formalidades administrativas;

Apoiar os serviços e instituições públicos em matéria 
de distribuição de panfletos.

O Nosso Compromisso

Atendimento de chamadas de consulta dentro de  
30 segundos.

Será respondido por telefone no prazo de 2 dias úteis;

Será respondido por escrito no prazo de 4 dias úteis1.

Será respondido por telefone no prazo de 2 dias úteis;

Será respondido por escrito no prazo de 4 dias úteis1.

O processo será encaminhado aos serviços 
competentes no prazo de 6 dias úteis contados a 
partir do dia da abertura do processo2.

Será transmitido por telefone no prazo de 3 dias úteis3;

Será transmitido por escrito  no prazo de 6 dias úteis3.

Nota 1:
Para a resposta sobre as formalidades administrativas redigida em inglês, é necessário mais 3 dias úteis.

Nota 2:
O processo só pode ser aberto e encaminhado aos serviços competentes se o interessado apresentar os dados necessários. No entanto, caso o 
interessado deseja apresentar queixa dos serviços públicos, o interessado deve indicar o assunto de queixa, as horas do acontecimento, o local ou as 
pessoas envolvidas, etc.; caso deseja apresentar sugestão, o interessado deve especificar o assunto. E chama-se ainda atenção para o seguinte:
(a)Se o caso for apresentado sob anonimato, este pode não ser tratado pelos serviços competentes; 
(b)Se pedir o sigilo dos dados pessoais, este Centro irá indicar instruções conforme a situação do caso;
(c)Se o caso de queixa diz respeito a interesses directo, pessoal ou legítimo (isto é, quando o caso diz respeito directamente ao interesse pessoal do 

interessado e estando lesado em virtude dos procedimentos administrativos), o interessado deve proporcionar a sua própria identificação, como o 
nome e o endereço.

Nota 3: 
A tradução da resposta para língua oficial ou para inglês necessita mais 5 dias úteis.
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Consulta sobre as formalidades administrativas- 
Por telefone durante o horário de expediente.

Consulta sobre as formalidades administrativas- 
Por escrito (carta, e-mail e fax).

Consulta sobre as formalidades administrativas- 
Por gravação de chamadas.

Tratamento e encaminhamento de queixas e 
sugestões para os serviços públicos-
Encaminhamento das queixas e sugestões 
apresentadas pelos cidadãos junto dos serviços 
competentes.

Tratamento e encaminhamento de queixas e 
sugestões para os serviços públicos-
Transmissão da resposta dos serviços 
competentes ao interessado.
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Para Cumprir Esse Compromisso, Temos em Consideração os 
Seguintes Critérios de Prestação de Serviços de Qualidade:

Deslocação pessoal: Balcão de Atendimento: Rua do 
Campo, n.°162, Edifício Administração Pública, r/c , Macau.  
(De 2.ª a 6.ª Feira, das 9H00 às 18H00)
(Encerrado aos sábados, domingos e feriados da Administração Pública)

Telefone:  8866 8866 
(serviço de gravação de chamadas fora das horas de expediente)

Carta: Isenta de franquia, bastando escrever no 
sobrescrito “Centro de Informações ao Público” ou “CIP”.

Fax:  2835 3355

Website: www.cip.gov.mo 
(Caixa de opiniões online) 

Meios de Obtenção dos Serviços 
Prestados pelo CIP

EM PROL DOS 
CIDADÃOS


