
NOV 2016 

消費爭議仲裁中心 

CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO  

N.º de estabelecimento A preencher pelo CC 

N.º de Loja Aderente A preencher pelo CC 

Pedido de adesão ao sistema de Lojas Aderentes 
 

Caracterização do estabelecimento (Informações a ser divulgadas ao público) 

Dístico comercial 

do estabelecimento 

(Pelo menos 
preenhecer uma 

coluna) 

Chinês Produto/Serviço  

Língua Estrangeira Telefone público  

Endereço das 

instalações 
Preenchimento obrigatório 

Identificação do responsável pelos contactos (Informações destinadas apenas à comunicação entre o CC e o estabelecimento) 

Nome do 

responsável 
Preenchimento obrigatório Telefone fixo Preenchimento obrigatório Fax  

Telemóvel (     ) E-mail  

Endereço para o envio de 

correspondência e destinatário 

Serão adoptados o endereço das instalações do estabelecimento e o seu dístico comercial como destinatário no caso de 

esta coluna não ser preenchida. 

É  necessário preenhcer o número de telemóvel e o e-mail para activar o serviço online de alteração de dados. 

Quer activar o serviço online de alteração de dados?   □ Sim  □ Não 

Declaração sobre a recolha de dados pessoais 

 Em conformidade com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais), o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que funciona junto do Conselho de 

Consumidores, define a seguinte política de protecção dos dados pessoais no tratamento de litígios de consumo: 

 Todos os dados pessoais recolhidos no presente formulário são de uso exclusivo do pessoal responsável e apenas utilizados para os seguintes propósitos: 

 Caracterização do estabelecimento comercial e identificação do seu titular da licença; 

 Arbitragem de litígios de consumo (Contactar com o titular da licença e, em cumprimento com a disposição prevista no artigo 2.º, n.º 1, alínea f da Lei n.º 

4/95/M, de 12 de Junho, que se refere às competências do Conselho de Consumidores, transferir os dados preenchidos no presente formulário às autoridades 

competentes para efeitos de tratamento de litígios de consumo); 

 Realização dos trabalhos destinados à promoção das Lojas Aderentes e ao reforço dos direitos e interesses dos consumidores. 

 O titular da licença tem direito de acesso, rectificação e actualização aos dados pessoais constantes no seu ficheiro.  

Confirmo que tomei conhecimento da declaração supracitada. 

Assinatura                                                        Carimbo do estabelecimento 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿ 

     (Conforme o documento de identificação) 

RAEM, ＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿       

Documentos entregues (A preencher pelo pessoal do Conselho de Consumidores) 

□ Cópia do documento de identificação do signatário com força jurídica (devidamente 

assinada) 
□ Original da procuração 

□ Cópia da Declaração de Início de Actividade/Alterações (Contribuição Industrial M/1) □ Original da pública-forma 

□ Cópia do Conhecimento de Cobrança (Contribuição Industrial M/8) □ Original da Declaração de compatibilidade 

□ Cópia da Certidão do Registo Comercial emitida nos últimos três meses □ Outro__________________ 

□ Cópia da última versão dos estatutos da empresa □ Outro__________________ 

Nota I: O Conselho de Consumidores procede à actualização dos dados como a designação social e o endereço das instalações conforme os documentos mais recentes 
entregues pelo requerente; 

Nota II: Esta coluna só indica que o Conselho de Consumidores acusou a recepção dos documentos, não significando que estes foram apreciados e aprovados. 

Responsável pela recepção dos documentos:                      Data de recepção: 

A preencher pelo pessoal do Conselho de Consumidores 

Apreciação                                 

Director do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo 

 

 

                                                                       

 

        de        de           

 


