
 Número de candidatura：＿＿＿＿＿ 

Formuláio de «Serviços Convenientes para o Registo Comercial nas nove cidades da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau» 

Tipo de serviço □ Consultoria（Basta preencher a primeira e a segunda parte da informação）     □ 

Pedido 

（Primeiro parte）Informação pessoal/ da empresa 

Nome pessoal/ da 

empresa 

 

Escopo de negócios  

Pessoa de contacto e 

cargo 

 Telefone 

Email  

（Segundo parte）Informação da empresa a ser registrada 

Localização do registo 

comercial 

□ Foshan       □ Zhongshan       □ Dongguan  

□ Zhaoqing     □ Huizhou       □ Jiangmen    

Escopo de negócios  

Composição dos 

accionistas 

□ Individual     □ Colectiva   

（Terceira parte）Informação necessária ao pedido 

Nome da empresa a 

ser adoptada 

_________________+_________________+________________+_________________  

(Região)              (Nome)           (Descrição do sector)   (Modelo organizacional) 

Informação do 

representante legal da 

empresa a ser 

estabelecida 

Nome  Tipo do documento
(nota)

______________________ 

Número___________________________________ 

Telefone Email 

Informação de 

representante 

designado ou 

representante 

autorizado（não é 

preciso preencher se o 

mesmo for 

representante legl da 

empresa） 

Tem de ser mesmo com o conteúdo de Procuração de representante designado ou 

representante co-autorizado 

Nome Código do documento
(nota)

____________________  

Número___________________________________ 

Telefone Email 

Modo de obter a 

alvará levantar a 

licença comercial  

□ Levantamento presencial na entidade de registro local   

□ Autorizar o IPIM para receber a licença em seu nome 
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Declaração 

1. Venho por este meio requerer os «Serviços Convenientes para o Registo Comercial nas nove cidades da Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau» junto do IPIM, e concordo em autorizar o IPIM para processamento do 

pedido de registo comercial. Estou ciente de que o IPIM somente recolhe o pedido de registo comercial e 

documentos relavantes e os encaminha para entidade de registro local em seguida. O prazo e os resultados 

relacionados são determinados pelas autoridades de registro locais. 

2. Conheço e estou disposto a ser responsável pelo risco postal, e prometo que se for autorizado o IPIM para 

recolher a licença comercial, esta será levantada dentro do prazo especificado no aviso IPIM. Concordo que o 

IPIM pode devolver a licença comercial à autoridade de registo caso não for levantada no prazo.  

3. Li e entendi o conteúdo deste formulário, e declaro que todas as informações prestadas e documentos em anexo 

são verdadeiros. Se os elementos forem falsos, imprecisos, imcompletos ou desactualizados, ou devido à força 

maior, resultando no pedido falhado ou qualquer disputa e responsabilidade legal, srem responsável por 

qualquer prejuízo. 

4. □Concordo/ □ Não concordo em recerber as informações sobre Serviços para o desenvolvimento empresarial 

fornecidas pelo IPIM. 

Autorizo e declaro pelo presente.  

Nota： Todas as informações fornecidas para o IPIM servem apenas para efeitos de registo comercial junto os  

autoridades relevantes. Todos os dados pessoais serão processados de acordo com a Lei n.° 8/2005, «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».  

Assinatura Nome de □ Representante da pessoa colectiva / □ Representante designado ou mandatário：

___________________________________________ 

 

 

Assinatura：____________________________     Data：___________________________ 

Levantamento 

da licença 

comercial 

Eu, reconheço que tenho recebido a licença comercial, vou proceder a tramitação em seguida. 

Sobre o recebimento bem sucedido da licença comercial, eu □ concordo / □ não concordo em 

que IPIM aproveite paa a respeitiva promoção nas publicações ou website, etc. 

□ Pessoa colectiva / □ Representante designado ou mandatário：________________________ 

 

Assinatura：____________________________     Data：___________________________ 

Nota Tipo de identificação  A. BIR      B. Salvo-conduto     C. Outros 

Espaço a preencher pelo IPIM 

Lista dos 

documentos 

entregas 

Formulário de requerimento 

1. □ “Requerimento da empresa de investimento estrangeiro”e os anexos seguintes﹕ 

□ Informações de representante legal  

□ Informações dos administradores, supervisores e gerentes 

□ Contribuições de investidores (accianistas/promotores) 
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□ Informações do pessoal de ligação 

□ Informações do responsável financeiro 

□ As procurações para a entregados documentos jurídicos das empresas de investimento 

estrangeiro  

□ Termo de compromisso 

Materiais necessários ao requerimento 

2. □ “Procuração do representante designado ou mandatário comum” 

3. □ Pacto social  

4. □ Materiais sobre a denominação da empresas  

□ “Termo de compromisso sobre o requerimento de uso de firma”  

□ “Notificação de uso de firma” 

5.  □ Certificado de qualificação de investidor ou certificado de identificação de pessoa 

singular 

6.  □ Informações dos administradores, 

supervisores e gerentes 

   (□ Documento de trabalho  □ Cópia de 

documentos de identificação) 

7.  □ Informação de representante legal 

   (□ Documento de trabalho  □ Cópia de 

documentos de identificação) 

8.  □ Prova de domicílio 

9.  □ Outros (se haver) 

 

 

Selo do departamento responsável 


