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Conversa franca entre a Directora da DSI e os jovens
Com o intuito de fornecer uma plataforma de intercâmbio entre o Governo da
RAEM e a juventude de Macau, realizou-se hoje (dia 20) a iniciativa organizada pelos
Serviços de Identificação (DSI), intitulada “Conversa franca entre a Directora da DSI
e os jovens” para ouvir as opiniões e sugestões dos jovens em relação aos trabalhos no
âmbito das atribuições da DSI, e foram convidados os sócios da Associação de
Juventude Fu Lun de Macau e da Associação de Jovens Trabalhadores na Indústria de
Jogos para trocar impressões com a Directora da DSI, Dra. Ao Ieong U, acompanhada
pelas chefias da DSI.
O encontro tem como tema “Saiba mais sobre os documentos de viagem” e os
participantes entraram no clima do tema de documentos de viagem, através da
produção de etiquetas de bagagem de couro; a DSI fez a apresentação dos
documentos de viagem emitidos desde os anos de 70 do século passado até à presente
data, os progressos alcançados pelo Governo da RAEM na obtenção de facilidades na
deslocação ao exterior para os residentes de Macau, bem como, a alta tecnologia dos
documentos de viagem electrónicos da RAEM e as potencialidades do bilhete de
identidade inteligente e com o qual quais as operações podem ser realizadas. Por outro
lado, os representantes das associações participantes apresentaram as suas actividades
e os trabalhos desenvolvidos na área de juventude. No encontro, os participantes
mostraram-se

grande

interesse

no

conteúdo

apresentado

e

expressaram,

sucessivamente, as suas opiniões e várias ideias inovadoras, contribuindo não poucas
opiniões preciosas para a DSI.
A Dra. Ao Ieong U frisou no fim que a DSI dá grande importância ao
desenvolvimento dos jovens de Macau, cujo pensamento inovador ajuda a contribuir
para que o desenvolvimento da DSI acompanhe o ritmo de evolução do tempo e é a
principal força do desenvolvimento sustentável da sociedade de Macau; as sugestões
dos participantes servirão de referências relevantes para o planeamento do
desenvolvimento dos serviços prestados pela DSI. Ao mesmo tempo, a responsável
espera, com o presente intercâmbio, incentivar os jovens de Macau a raciocinar, de

forma activa,

os trabalhos do Governo da RAEM e apresentar ideias inovadoras,

trabalhando em conjunto para o desenvolvimento futuro de Macau.
Estiveram também presentes nesse encontro a Subdirectora da DSI, Dra. Wong
Pou Ieng, a Chefe do Departamento de Documentos de Viagem, Dra. Kun Sin In, o
Chefe do Departamento de Identificação de Residentes , Dr. David Lau, a Chefe do
Departamento de Estudos da Exploração e Administração do Arquivo, Dra. Chan Un
Lai e a Chefe Substituta do Departamento de Assuntos Genéricos, Dra. Lo Hou Chi.
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