
Procedimento de Registo de  

Certificados de Encriptação 

(organizações) 



Requerimento de Certificados 

Para requerimento de certificados na Entidade de Registo dos Serviços de Certificação 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, devem ser entregues os 
seguintes documentos: 

• A própria organização 
• Utilizador autorizado pela 

organização 

Utilizadores de organizações 



Requerimento de Certificados 

  
 [1] Caso necessário, pode o representante da organização preencher a carta de autorização que autoriza e delega a 
competência de assinar os documentos para requerimento, utilização, revogação e renovação de certificado da 
organização. 

 

Própria organização 
• Formulário de requerimento de certificado para organização preenchido 
• Carta de Autorização de requerimento de certificado (entidade governamental / organização) 

preenchida (se aplicável) [1] 
• Fotocópia de documento de identificação válido do representante e da pessoa de contacto da 

organização (se aplicável) [1] 
• Entrega de fotocópia e apresentação do original do impresso de Contribuição Industrial - 

Declaração de Início de Actividade / Alteração de modelo M/1, do impresso de Imposto 
Profissional – Boletim de Inscrição/Alteração de modelo M/2, ou do impresso de Contribuição 
Industrial – Conhecimento de cobrança de modelo M/8 

Utilizador autorizado pela organização 
• Formulário de dados complementares preenchido – Requerimento de certificado para 

entidades governamentais / organizações (dados sobre utilizador autorizado) 
• Fotocópia do documento de identificação válido (deve exibir o original) 



Requerimento de Certificados 
(organizações) 



Requerimento de Certificados 
(organizações) 



Requerimento de Certificados 
(organizações) 

• Competências do representante de entidade organização: 
– Assinatura de documentos para requerimento, revogação e renovação do 

serviço de certificado electrónico. 
• Quem pode ser representante de uma organização? 

– Um membro da administração 
– Um representante autorizado pela organização 
– O preenchimento da Carta de Autorização depende da forma de assinatura 

indicada no registo comercial e do cargo do representante da organização 



Requerimento de Certificados 
(organizações) 

Exemplo 1: Chan Dawen é o membro da administração autorizado como 
representante da organização 

No registo comercia figuram como: 
 Membros da administração: Chen Dawen e Chen Xiaowen 
 Forma de assinatura: Assinatura de qualquer um dos membros da 

administração 
 

Chen Dawen 
Chen Dawen 



Requerimento de Certificados 
(organizações) 

Exemplo 2: Chen Dawen é o membro da administração autorizado como 
representante da organização 

No registo comercial figuram como: 
 Membros da administração: Chen Dawen e Chen Xiaowen 
 Forma de assinatura: Assinaturas dos dois membros da administração 
 
Formulário de requerimento de certificado para organização preenchido 

 

 
O preenchimento da Carta de Autorização 

 

Chen Dawen Chen Dawen 

Chen Dawen 

Chen Dawen Chen Xiaowen 



Requerimento de Certificados 
(organizações) 

Exemplo 3: Trabalhador “Xu Jiaming” autorizado como representante da organização 
No registo comercial figuram como: 
 Membros da administração: Chen Dawen e Chen Xiaowen 
 Forma de assinatura: Assinaturas dos dois membros da administração 
 
Formulário de requerimento de certificado para organização preenchido 
 

 

 

O preenchimento da Carta de Autorização 
 

Chen Dawen Chen Xiaowen 
Xu Jiaming 

Xu Jiaming 
Xu Jiaming 



Instruções de preenchimento do 
Formulário 

• Requerimento de Certificado Governamental / Empresarial 
 

• Carta de Autorização para Requerimento de Certificado 
(Governamental / Empresarial) 
 

• Folha Suplementar – Requerimento de Certificado 
Governamental / Empresarial (Dados do Utilizador Autorizado) 
 

 

https://www.esigntrust.com/download/forms/CTT-DSCE-GovCorpApp-CE-2017-11-v01p.pdf
https://www.esigntrust.com/download/forms/CTT-SC-GovCorpAuthLetter-CE-2017-01.v02p.pdf
https://www.esigntrust.com/download/forms/CTT-SC-GovCorpAuthLetter-CE-2017-01.v02p.pdf
https://www.esigntrust.com/download/forms/CTT-DSCE-GovCorpCertUser-CE-2017-11-v01p.pdf
https://www.esigntrust.com/download/forms/CTT-DSCE-GovCorpCertUser-CE-2017-11-v01p.pdf
http://www.esigntrust.com/cn/repository/Forms/CTT-SC-GovCorpAuthLetter-CE-2017-01.v02p.pdf


Desbloqueamento de um cartão inteligente bloqueado / 
Esquecimento de código 

• O cliente deve fazer a marcação de data e hora para o serviço de 
desbloqueamento, antes de se deslocar à entidade de registo. 

 

• “Formulário de pedido de desbloqueamento de um 
cartão inteligente bloqueado” preenchido 

• Fotocópia do documento de identificação válido 
(deve exibir o original) 

Deve entregar os seguintes documentos: 



 
Thank you 

 
Tel   : (853) 2833 0338 
Fax   : (853) 8299 5515 
Sales Email  : sales@esigntrust.com  
Enquiry & Complaint : enquiry@esigntrust.com 
Customer Support : helpdesk@esigntrust.com 
Office Hours  : Monday - Thursday 9:00am – 5:45pm 
         Friday   9:00am – 5:30pm 
Address  : Avenida da Praia Grande, No.789, R/C, Macau 

mailto:Sales@esigntrust.com
mailto:enquiry@esigntrust.com
mailto:helpdesk@esigntrust.com
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