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Continuam a surgir dúvidas sobre guem deve possuir o
Cartão de Residente, Íacto que se traduz em más interprelaÇões, tanlo no qu€ ée refere'à idade, como no,que concerne
a cídadãos nacionais ou estrangeiros. Por tal razão, uma Íonte

nhacìos
de s€u.c;
superi'rres
também
do (DrRE))6u eütrosdo:tLi:::]ll_
cumeÌrtos'

tactou a nossa Reportagem com o Íim de esclarecel alguns
ÍACtOs relaciOnadOScOm O aSSunto.

-se a verificar'.o*, 6s p"essoas;
que
lrão se aplesentamiro5 sen5 quartei-
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Dlt'.:cqão
de ldentificação
civil,

da Direcçãode tdentiÍicação
ciüit do MÍnìstério
do Inreriorõon- ;i,"'ïï ::ifii,,ï:ï iiïiï:'oi'i'.1'#_

O escÌ'arecimetlteda DIC, surge
coÌïIe resFosfa às inúrneras constâ,taçÕes feitas nos postos de registo.
emissâo do eartão' muiüas das quais
contribueÌn FRra a morosidads cotn
Qüe erÂ certos casos o prccesso tem
decorricio.
s€gundo fol informado. oportunatnente, tem direito a possuir o cartão
cle residente todo s qidadio nactonal
maior de 16 anos. Significe isto que
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ae Depariarnenüor de ldentificação
Civil do N[inisté.rio do Intcrior.
No que resrreÍta à docunrentaqão
necessária no'acto do registo. apon[a-se: BI, Passa,porte (quem o Fossua). Cartão de TlabaÌho, Car'üa de
condução,
'caso entre outros documentos.
Bn
de não possuir o BL deve
ser apresentado O Taião dg FÈeno1aeão_do BI. acompantrradsde Cédula Pessoal.

t'ões ou bairros na cievìda alÌ,ura, o
Que caüsa sérias dif icuidades Êos
agente5 cÌs registc. (O quc acontece
é que na mai,o; parte do5 casos, tr5
pessoas não se apresentam flos s€us
l]ostos na altura em que as brìgadas
funcionam n€sses locâis, o eUG Íaz
com esses individuos o Íacarn muito
tlepois e em certos Gâsos,lá noutros
bairros), fez nobar aqueb rãspons5ysl
que apo:ìbou coÌÌ1,gc&usa desta situaQáo, o náo acgmpanúamento da

por parte
d'osba'tr'ros
nABAooAoÃos EsrRAr.cErRosde
:yall1l.1ç'|ìo
cerbo5 eÌementos da populagão.

dualntente aos postos de registos
Relativamente aos cidadãcg estrangeiros residentes ns, capibal, a nossa
loealizados nos bairros.
(Em relação aos menofes daqucla tont€ dÍsse que no acto do registo,
fdadO' deve6 SGr aGompanhldos d€ devem-se tazer acompanhal de Doseus pais oü tuüofês com a finalidade cument6 de ldentificação e ResidênÍle serêm registados, devends Íargr.se cia, para Esürangeiros (DIRE), rleacompanhar dê documcntos Fotl$otiSD. vendo os cidadãos esbrangeiroscom
inÍormou-nos unì responsável ligado menos de 16 anos, serem acorhpa-

assim óúmo I desinter.essedestes em
relar,lio à süa participaçàc nas leuniões do, bairros onde sao transmi_
tidas as orientaÇões scbrg a vid.a do
seu local de residência.rrÉ importante,
For isso, que lodo o cidaqtro acomFanhs as actividadeg do scu bairroDr
clisse ainda O nresms responSável.

