
認證法人商業企業主簿冊申請書 

Requerimento da legalização dos livros dos empresários comerciais, pessoas colectivas 

 

申請人姓名 Nome do requerente： ____________________________________________  

職務 Função： 

□公司股東 sócio □公司行政管理機關成員 administrador □公司秘書 secretário 

聯絡電話 Telefone de contacto： ______________________________________________  

身份證明資料 Documento de identificação：(詳見附件 vide anexo) 

 

申請人現以上述身份聲明委託                         (電話：               )， 

O requerente na qualidade acima referida 

nomeia__________________(Tel:____________)， 

向商業及動產登記局遞交認證下述公司簿冊的申請： 

para requerer a legalização do(s) seguinte(s) livro(s) da sociedade abaixo indicada junto da      

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis: 

商 業 名 稱 Firma： ______________________________________________________  

公司登記編號 Número de registo da sociedade：__________________________________ 

 

□ 股東會議事錄之簿冊 Livro de actas da assembleia geral --------------------- ( )本 

□ 行政管理機關議事錄之簿冊 Livro de actas da administração ---------------- ( )本 

□ 董事會議事錄之簿冊 Livro de actas do conselho de administração ---------- ( )本 

□ 監察機關 / 監事會議事錄之簿冊 

 Livro de actas do órgão de fiscalização/conselho fiscal ------------------------- ( )本 

□ 負擔及擔保之登記之簿冊 Livro de registo de ónus, encargos e garantias -- ( )本 

□ 股份之登記簿冊 Livro de registo de acções -------------------------------------- ( )本 

□ 債券發行登記簿冊 Livro de registo de emissões de obrigações -------------- ( )本 

□ 其他 Outros： ------------------------------------------------------------------------- ( )本 

 

 

申請日期 Data ： 20    年 ano    月 mês     日 dia 

 

                            

 申請人 O requerente 

 
 
商業及動產登記局收集個人資料聲明：申請人向本署提供的個人資料，僅為申請認證法人商業企業主簿
冊之用。為此目的，有關文件及個人資料將按照第 8/2005 號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。
非經法律規定的情況或經申請人事先同意，本局不向第三人披露有關資料。 

Declaração de recolha de dados pessoais da Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis: Os dados 

pessoais apresentados pelo requerente a esta Conservatória servem apenas para requisição da legalização dos 

livros dos empresários comerciais, pessoas colectivas. Para o efeito, os documentos e os dados pessoais referidos 

podem ser processados nos termos da 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. 
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