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Formulário de Pedido aos Serviços Convenientes para o Registo Comercial nas nove cidades da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 

Tipo de Serviço □ Consultoria          □ Pedido 

Informações Básicas do Requerente 

Nome  

Tipo de Documento  N.º  

Nome da Empresa  Â mbito de 

Actividades 

 

N.º de Telefone  Correio Electrónico  

Informações Básicas da Nova Empresa a ser Registada no Interior da China 

Nome da Empresa ________________+_______________+___________________+____________ 

Região administrativa    Nome       Descrição do sector  Forma de constituição 

Localização do registo 

comercial 

□Guangzhou     □Shenzhen     □Zhuhai     □Foshan     □Zhongshan   

□Dongguan    □Zhaoqing    □Huizhou   □Jiangmen    

Â mbito de Actividades  

Composição dos  

Accionistas 

□Individual    □Colectiva   

Informações do 

Representante Legal 

Nome   Tipo de Documento ____________ 

N.º _____________ 

N.º de Telefone  Correio Electrónico 

Informações de 

Representante 

Designado ou 

Representante 

Constituído 

Nome Tipo de Documento ____________ 

N.º _____________ 

N.º de Telefone Correio Electrónico 

Forma de 

Levantamento de 

Licença Comercial 

□ Levantamento presencial no órgão de registo do Interior da China   

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

Declaração e Procuração 

1. Venho por este meio requerer, junto do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (doravante 

designado por “IPIM”), os Serviços Convenientes para o Registo Comercial nas nove cidades da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, confiando ao IPIM para lidar com as formalidades de registo comercial no 

Interior da China. Declaro ter conhecimento e concordar em ser transferido pelo IPIM o processo de pedido 

instruído ao órgão de registo do Interior da China, para os devidos efeitos. 

2. Declaro ter conhecimento de que o IPIM somente recebe os documentos de pedido para o registo comercial e 

posteriormente os encaminha para o órgão de registo do Interior da China para efeitos de tratamento. Os 

respectivos prazos e resultados de apreciação ficarão a critério do órgão de registo do Interior da China. 

3. Declaro ter conhecimento de que, após os documentos de pedido para o registo comercial terem sido encaminhados 

para o órgão de registo do Interior da China, o processamento do pedido e dos documentos  anexos não será 

sujeito à Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais). 
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4. Declaro ter conhecimento e estar disposto a ser responsável pelo risco de envio postal, e prometo que, se for 

autorizado ao IPIM para recolher a licença comercial, esta será levantada dentro do prazo especificado no aviso 

do IPIM. Concordo em que IPIM pode devolver a licença comercial para o órgão do registo do Interior da China, 

caso não for levantada no prazo. 

5. Li e entendi o conteúdo constante deste formulário, e declaro que todas as informações apresentadas são 

verdadeiras. Em caso de quaisquer elementos falsos, inexactos, incompletos, desactualizados, ou extravio devido 

à força maior, entre outros, resultando no pedido falhado ou em qualquer disputa e responsabilidade legal, sou eu 

próprio responsável por qualquer prejuízo. 

Assinatura do 

Requerente 

Declaro que tenho conhecimento e concordo com o conteúdo constante da declaração e 

procuração, afixando a minha assinatura para confirmação. 

Assinatura:________________________     Data:_______________________ 

Levantamento de 

Licença Comercial 

Confirmo que a licença comercial foi bem recebida, e vou tratar das formalidades 

subsequentes nos termos das respectivas leis e regulamentos. Para o meu pedido de 

licença comercial bem sucedido, eu □concordo / □não concordo que o IPIM possa 

efectuar a divulgação e publicidade mediante os seus canais oficiais. 

Assinatura: ________________________  Data: _______________________ 

Observação: Os dados pessoais apresentados pelo requerente ao IPIM, serão processados de acordo com a Lei n.º 

8/2005 - Lei da Protecção de Dados Pessoais. Salvo nos casos previstos na lei ou mediante consentimento prévio 

do requerente, tais dados não serão revelados a terceiros. 


