NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
10 de Maio de 2012
Austrália lança medidas para facilitar os residentes de Macau no requerimento
de visto de entrada

O Cônsul-Geral da Austrália em Hong Kong, Paul Tighe, visitou hoje a Direcção dos
Serviços de Identificação e no encontro com o Director da DSI, Lai Ieng Kit, comunicou ao
Governo da RAEM que a partir de 1 de Julho de 2012 vão ser lançadas medidas para facilitar
os residentes de Macau no requerimento de visto de entrada na Austrália, em conformidade
com as negociações anteriores e o acordo alcançado por ambas as partes.
As medidas sobreditas (denominada Label-Free Visa Arrangements) têm como alvos
portadores do Passaporte da RAEM, do Título de Viagem e outros residentes de Macau que
poderão através das quais requerer Label-Free Visa (Visa sem etiquetas de visto) para fins de
turismo, negócios, bem como visto de estudantes e de imigração. A partir da entrada em vigor
dessas medidas, os requerentes não precisam de deslocar-se pessoalmente ao ConsuladoGeral da Austrália em Hong Kong para tratar do pedido e enviar o original do documento de
viagem para Hong Kong. Depois da entrega do requerimento por correio, o requerente será
notificado do resultado da apreciação por meio de carta ou correio electrónico. Relativamente
às restantes formalidades para o pedido da emissão de visto, estas mantêm-se inalteradas.
Com a implementação dos arranjos de visto sem etiqueta (“Label-Free Visa
Arrangements”), podem-se viajar para Austrália sem a impressão da etiqueta de visto no
documento de viagem, os dados relativos à concessão de visto estão registados na base de
dados do Departamento de Imigração da Austrália. Os funcionários das companhias aéreas
vão verificar a concessão de visto do passageiro/requerente antes do embarque para a
Austrália, devendo o requerente guardar ou imprimir a carta de notificação da concessão de
visto para a enventual apresentação quando necessário.
O Governo da RAEM e o Governo da Austrália têm vindo a manter boa cooperação
em diversos âmbitos, tais como, matérias de imigração, comércio, execução de normas, etc.
Ambas as partes consideram que as tais medidas de facilidades favorecem o reforço do
intercâmbio dos agentes e desenvolvimento do turismo de ambas as partes, bem como, dos
contactos sociais e culturais entre RAEM e Austrália
Em 2011, 1485 portadores dos documentos de viagem da RAEM requereram perante
o Consulado-Geral da Austrália em Hong Kong a concessão de diferentes tipos de visto.

Para mais pormenores sobre visto de entrada para Austrália , queira consultar o
website

do

Consulado-Geral

da

Austrália

em

Hong

Kong:

www.hongkong.china.embassy.gov.au

O Director da DSI, Dr. Lai recebe o Cônsul-Geral da Austrália em Hong Kong na sede
da DSI. Na visita, o Cônsul-Geral Australiano comunicou as medidas de facilidades no
requirimento de visto de entrada

