FORMULÁRIO
Outras comunicações relativas à oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público

Anexo C

Elementos de identificação
Assinale à esquerda apenas os elementos a alterar e indique a alteração em causa.

☐

C.1. Nome ou firma

☐

C.2. Domicílio ou sede social

Endereço
Código postal
País

Preencher em caso de criação, alteração ou encerramento da representação permanente em Portugal.

☐

C.3. Criação ou
alteração

Firma da representação
permanente
Local da representação
permanente

Endereço
Código postal

Número de registo da representação permanente

☐

C.4. Encerramento

Preencher em caso de alteração dos contactos para publicação e para informação ao público.
☐

C.5. Morada

☐

Domicílio ou sede social

☐

Local da representação permanente

☐

Outra morada

Endereço
Código postal
País

☐

C.6. Endereço de correio eletrónico

☐

C.7. Número de telefone

☐

C.8. Sítio na Internet

Contactos para comunicações e notificações em geral
Assinale à esquerda apenas os elementos a alterar e indique a alteração em causa.
☐

C.9. Destinatário

☐

Constituição ou
substituição de mandatário
Neste caso, deve ser
apresentada procuração.

☐

Nome
Qualidade

Revogação do mandato
Neste caso, as comunicações e notificações passam a ser dirigidas à própria empresa, na sua
pessoa (se pessoa singular) ou na pessoa dos seus representantes legais (se pessoa coletiva).

* Campo de preenchimento obrigatório
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☐

C.10. Morada

☐

Domicílio ou sede social

☐

Local da representação permanente

☐

Outra morada

Endereço
Código postal
País

☐

C.11. Morada para envio de
faturas

☐

Domicílio ou sede social

☐

Local da representação permanente

☐

Outra morada

Endereço
Código postal
País

☐

☐

C.12. Endereço de correio
eletrónico

☐

C.12.1. Para comunicações

☐

C.12.2. Para notificações

C.13. Número de telefone
Não podem ser indicados contactos que impliquem o pagamento de uma tarifa majorada.

☐

C.14. Número de telefax
Não podem ser indicados contactos que impliquem o pagamento de uma tarifa majorada.

☐

C.15. Pessoa de contacto em
matéria de segurança e de
emergência

Nome
Cargo
Endereço de correio eletrónico
Número de telefone
Número de telefax

Preencher apenas no caso de pessoa singular e caso pretenda dar ou retirar o seu consentimento.
C.16. Consinto que as comunicações que me sejam dirigidas pela ANACOM no âmbito de quaisquer
procedimentos administrativos se processem através dos meios eletrónicos por mim indicados, para efeitos
do disposto no n.º 1 do artigo 63.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
4/2015, de 7 de janeiro

☐

Sim

☐

Não

C.17. Consinto que as notificações que me sejam dirigidas pela ANACOM no âmbito de quaisquer
procedimentos administrativos se processem através dos meios eletrónicos por mim indicados, para efeitos
do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro

☐

Sim

☐

Não
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