
 
 

 

澳 門 特 別 行 政 區 政 府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

勞 工 事 務 局  
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 

 

Impresso de Requerimento sobre a Legislação Laboral 

Dados do requerente: 

Nome ou Instituição:   

Endereço:   

Número de telefone:   

E-mail:   

Profissão:   

   

Nota: 
(1) Os dados pessoais recolhidos são tratados com finalidades relativas ao seu requerimento. 
(2) Nos termos da alínea b)  do  n° 1 do  ar tigo 76°  do  C ódigo do  Proced imento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n°5 7/99/M, de 1 1 de Outubro, a Administração não dá andamento ao r espectivo pedido d e 
informação, caso não conste no requerimento inicial a identificação do requerente. 

(3) Após preenchimento deste formulário, o requerente pode entregar o formulário através das seguintes formas: 
i) envie pelo endereço：Edifício Advance Plaza sito na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, nos. 221 a 279, 
em Macau;  
ii) desloque-se à DSAL para apresentar o requerimento nas horas de expediente e 

iii) fax através do n°_ 28526345 ou 28525934; 

    iv) e-mail : labourlaw@dsal.gov.mo *

(4) Caso tenh a dúv idas sobra a legislação laboral, tamb ém poderá consultar  a nossa linha ver de atrav és do 
n°_28717810. 

* De acordo com o disposto n° 4 do artigo  10° da Lei n°8/2005  – Lei da Protecção d e Dados Pessoais - No caso de 
recolha de dados em redes abertas, o titular dos dados deve ser conhecido que os seus dados pessoais podem circular 
na rede sem condições de segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados. 

Descrição do requerimento: (Para melhor análise do seu requerimento, indique, as 
informações pormenorizadas, e se possível, entregue os documentos necessários) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

O carimbo da empresa (se aplicável): Requerente (assinatura):   

   (conforme no documento de identificação)  

 Data:   
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