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接收短訊通知綜合登記服務 
Serviço de notificação via SMS 

申請人／社團／商業機構身份證明文件 Documento de identificação do requerente/associação/entidade comercial 

 

類別 : 
Tipo: 

□ 澳門居民身份證 B.I.R.  □ 其他 Outro _________________ 
□ 社團或法人 Associações ou pessoas colectivas 
□ 法人商業企業主 Empresário comercial, pessoa colectiva (SO) 

□ 自然人商業企業主 Empresário comercial, pessoa singular (CO) 

編號 N.º: _________________ 

 

本人同意交通事務局將 □ 中文／□ 葡文／□ 英文的通知短訊（SMS）發至本文件登記的車輛的本地流動電話號碼：______________。 

Concordo que a DSAT me envie SMS em língua chinesa □/ portuguesa □/ inglesa □ para o número de telemóvel de Macau:  

車輛短訊通知登記服務 Serviço de notificação via SMS relativa ao veículo 

  汽車 Automóvel 

1. 車輛註冊號碼(車牌號碼)： __________________  車身編號(汽車識別代號)(最後 4 個字元)： ______________ 
Matrícula do veículo:              N.º do quadro (N.º VIN) do veículo (últimos 4 dígitos):  

2. 車輛註冊號碼(車牌號碼)： __________________  車身編號(汽車識別代號)(最後 4 個字元)： ______________  

Matrícula do veículo:              N.º do quadro (N.º VIN) do veículo (últimos 4 dígitos):  

*備註：為汽車所登記之流動電話號碼僅作接收交通事務局車輛短訊之用，倘更新汽車所有權登記資料須向商業及動產登記局提出。 
*Obs.: O número de telemóvel registado serve apenas para a recepção de SMS da DSAT. A actualização de informações da propriedade 

do automóvel deve ser efectuada junto da Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis. 

 

  摩托車 Motociclo ／ 工業機器車 Máquina Industrial ／ 半掛車 Semi-Reboque 

1. 車輛註冊號碼(車牌號碼)： __________________  車身編號(汽車識別代號)(最後 4 個字元)： ______________ 
Matrícula do veículo:              N.º do quadro (N.º VIN) do veículo (últimos 4 dígitos):  

2. 車輛註冊號碼(車牌號碼)： __________________  車身編號(汽車識別代號)(最後 4 個字元)： ______________ 

Matrícula do veículo:              N.º do quadro (N.º VIN) do veículo (últimos 4 dígitos):  

 本人知悉並同意所登記之流動電話號碼將作為交通事務局更新車輛所有人登記資料之用（如同意請勾選）。 
Concordo e tenho conhecimento que o número de telemóvel registado serve apenas para a actualização de informações de proprietário.  

*備註：所登記之流動電話號碼將作為交通事務局車輛聯絡資料及接收車輛短訊之用。 
*Obs.: O número de telemóvel registado serve apenas para o contacto e a recepção de SMS da DSAT. 

 

駕駛執照更新流動電話服務（須與車輛短訊通知登記服務同時辦理） 
Serviço de actualização do número de telemóvel relativo à carta de condução (Obrigatório registo do serviço de notificação via SMS) 

  申請人駕駛執照聯絡資料 Contacto relativo à carta de condução  

類別： ［］澳門駕駛執照 ／ ［］特別駕駛許可證           編號：________________________ 
Tipo:   Carta de condução de Macau / Permissão especial de condução    N.º 

*備註： 
1. 請填寫上述身份證明文件所持之有效澳門駕駛執照或特別駕駛許可證；倘同時持有上述兩類證照，只需填寫任一證照類別及編號； 
2. 知悉並同意所登記之流動電話號碼將作為交通事務局更新本人關聯之駕駛執照檔案資料及接收駕駛執照短訊之用。 
*Obs.:  
1. Preencha a carta de condução de Macau ou permissão especial de condução válida, constante do documento de identificação acima referido. Caso seja 

titular da carta de condução de Macau e da permissão especial de condução, apenas é necessário preencher uma das categorias e números dessas. 

2. Tenho conhecimento e concordo que o número de telemóvel registado serve apenas para a actualização de contacto no meu arquivo de carta de condução e 
recepção de SMS da DSAT. 

 
 

 

 

 

 

交通事務專線Linha aberta para os assuntos de tráfego︰8866 6363     

網址 Website︰ www.dsat.gov.mo 

車輛及駕駛員事務廳 DDAVC 

 
申請人 

O/A requerente 
 
 
 

／  ／ 

 


