
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça 
da Região Administrativa Especial de Macau 

 
 

Requerimento de Apostilha da «Convenção da Haia»

Apenas para uso oficial 

Número do 
pedido 

 
 

Data do pedido  
 

INFORMAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome   

Nº do 
Documento de 
Identificação 
 / Passaporte 

 E-mail  

N.º do 
Telemóvel do 
requerente 

(      ) 
Língua de mensagem 
(Apenas telemóvel de 

Macau ) 

□ Chinesa 
□ Portuguesa 
□ Inglesa 

Morada do 
requerente 

 

 

Assinatura do 
requerente 

  Data de 
requerimento

 

 
 

Consulta sobre 
o andamento do 

pedido 
https://eservice.dsaj.gov.mo/dsajservice/Haia/pages/index.htm?lang=pt 

 
 
 

INFORMAÇÃO DO DOCUMENTO DE CERTIFICAÇÃO 

Tipo do 
documento de 

certificação 

1. ____________________________________________（Quantidade：__________）

2. ____________________________________________（Quantidade：__________）

3. ____________________________________________（Quantidade：__________）

4. ____________________________________________（Quantidade：__________）

5. ____________________________________________（Quantidade：__________）

   



 

* Declaração de recolha de dados pessoais da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça: Os dados 
pessoais apresentados pelo  requerente aos nossos Serviços servem apenas para o  requerimento da 
aposição  de  apostilha  da  Convenção  da  Haia  no(s)  documento(s)  em  anexo.  Para  o  efeito,  o(s) 
documento(s) e os dados pessoais referidos podem ser processados nos termos da Lei n.º 8/2005 – Lei 
da Protecção de Dados Pessoais. Salvo nos casos previstos na lei ou mediante consentimento prévio do 
requerente, tais dados não serão revelados a terceiros. 

INFORMAÇÃO DE APOSTILHA 

Língua de 
Apostilha 

□ Chinesa   
□ Portuguesa 

□ Chinesa   + Tradução em Inglês 
□ Portuguesa + Tradução em Inglês 

A ser utilizado 
em País/Região 

  

Uso 
 

□ Nível educacional 

Curso ___________________________ Nome da escola _____________________ 

□ Visto 

Tipo de Visto __________________________Entidade ______________________ 

□ Imigração 

Tipo de Imigração ______________________Entidade ______________________ 

□ Nacionalidade 

Tipo do processamento __________________Entidade ______________________ 

□ Comércio 

Assunto ______________________________Entidade ______________________ 

□ Assuntos financeiros  

Assunto ______________________________Entidade ______________________ 

□ Assuntos jurídicos 

Assunto ______________________________Entidade ______________________ 

□ Civil 

Assunto ______________________________Entidade ______________________ 

□ Trabalho  

Assunto ______________________________Entidade ______________________ 

□ Outros 

Assunto ______________________________Entidade ______________________ 
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