Pedido de Inscrição/Identificação de
Pessoa Coletiva ou Entidade Equiparada
Modelo 2 - Registo Nacional Pessoas Colectivas
1 - Tipo de Pedido: * ( Selecione o  correspondente)
Constituição

1.1

Extinção/Cancelamento

1.5

1.2

Alteração

1.6

Outro:

1.3

Dissolução

Cessação de Atividade

1.4

1.7

Identificação de entidade estrangeira para efeitos de prática de ato isolado em Portugal

1.8

Identificação de entidade estrangeira para efeitos de exercício de atividade em Portugal, por período inferior a 1 ano

2 - Tipo de Entidade a Inscrever: * (Selecione o  correspondente)
Associação

Fundação

Condomínio

Organismo da Administração Pública

Empresário Individual

Agrupamento de Escolas

AUGI

Pessoa Coletiva Religiosa

Comissão de Festas

Embaixada / Consulado

Sociedade Civil

Outro:

3 - Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)
A preencher caso a entidade seja titular de
4 - Firma, Denominação ou Nome: *
_
5 - Sede/Estabelecimento Principal: *
Morada:
Código Postal:
Distrito/Ilha:
Concelho
Freguesia:
Localidade (lugar ou local):
País de Origem (se no campo 1 assinalou a opção 1.7 ou 1.8):
6 - Descrição da Atividade Principal: *
Descrição:
_
_

CAE principal:

7 - Descrição da(s) Atividade(s) Secundária(s): (pode indicar até 3 atividades secundárias)
Descrição:
CAE secundária:
Descrição:
CAE secundária:
Descrição:
CAE secundária:
8 - Descrição do Ato Isolado ou Atividade a exercer em Portugal por período inferior a 1 ano:
(a preencher obrigatoriamente se no campo 1 assinalou a opção 1.7 ou 1.8)

9 - Identificação do Representante para efeitos tributários: (a preencher obrigatoriamente se no campo 1 assinalou a opção 1.4 ou 1.5
ou se na opção 1.7 ou 1.8 se tratar de entidade estrangeira com sede em país fora da UE)

Nome:
NIF/NIPC:
Morada:
Código Postal:
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10 - Documentos Entregues: *
Cópia da publicação datada de ___/___/______
Cópia da escritura pública realizada em ___/___/______, no Cartório Notarial ______________________________
Estatutos/Ata de ___/___/______
Certidão emitida em ___/___/______ , pela Conservatória do Registo Predial de
Certidão emitida em ___/___/______ , pela Câmara Municipal de
Código de acesso à certidão
Documento comprovativo da prova da existência jurídica no país de origem emitida em ___/___/______
Procuração datada de ___/___/______

Outro:

11 - Identificação do Subscritor: *
Nome:
NIF/NIPC:

N.º de identificação:
BI/CC

Passaporte

Carta de Condução

Autorização de Residência

Cédula Profissional

Morada:
Código Postal:

-

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:
IBAN:
SWIFT:
Qualidade em que atua:

Advogado

Solicitador

Notário

Procurador

Representante

Outro:

12 - Assinatura

(igual à constante do documento de identificação, cuja exibição pode ser exigida. No caso de sociedade irregular, devem assinar todos os
sócios e mencionar o respetivo n.º do documento de identificação)

Instruções de preenchimento
Preencher o requerimento em letras maiúsculas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e assinalando o retângulo aplicável.
Os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Campo 5 - Sede/Estabelecimento Principal
Caso se trate de empresário indique a morada do estabelecimento principal.
Campo 6 e 7 - Descrição de Atividade Principal e Secundárias
Indique, de acordo com o objeto social / atividade (s) da entidade, qual a atividade principal, e quais as atividades secundárias e os correspondentes
códigos da CAE (Classificação das Atividades Económicas) – revisão 3. Esta classificação pode ser consultada em www.ine.pt .
A descrição da atividade principal / secundária (s) deve permitir a sua codificação a cinco dígitos.
Campo 8 - Descrição do Ato Isolado ou Atividade a desenvolver em Portugal por período inferior a 1 ano
Indique o ato que a entidade pretende praticar ou a atividade a exercer, em Portugal, por período inferior a um ano.
Campo 10 - Documentos entregues
Indique qual ou quais os documentos que servem de base ao pedido.
Campo 11 - Identificação do Subscritor
Se o subscritor do pedido for advogado, solicitador ou notário, deve indicar o número da cédula profissional.
Se o subscritor atuar na qualidade de procurador, deve juntar a respetiva procuração.
Se o subscritor atuar na qualidade de representante de um organismo deve apor carimbo ou selo branco sobre a assinatura.
Morada para envio do impresso: RNPC - Praça Silvestre Pinheiro Ferreira, 1 C, Apartado 4064, 1501-803 Lisboa
Formas de pagamento: Apenas são aceites cheques visados ou bancários e vales postais emitidos à ordem do Instituto dos Registos e do Notariado,
I.P.. Nos vales postais deve ser indicada como morada do destinatário a do RNPC. Não são aceites cheques estrangeiros. O pagamento em numerário e
Multibanco apenas é admitido no serviço presencial.
O Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades que integrem o setor empresarial do Estado, das
Regiões Autónomas e das autarquias locais, e demais pessoas coletivas públicas, podem efetuar pagamentos em cheque não visado.
Nota: Os dados pessoais recolhidos destinam-se à identificação do requerente e são processados automaticamente nos termos previstos no Regime
Jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas e na Lei da Proteção de Dados Pessoais, sendo a responsabilidade do seu tratamento do Presidente
do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. O acesso às informações é facultado ao próprio, que tem direito à correção dos dados
indevidamente registados.

Este formulário está disponível em www.irn.mj.pt

Serviço Informativo - Linha Registos: 211 950 500
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