
 
 

Modelo para Operação de Alteração de Proprietário 
 
Operação de Alteração de Proprietário (mudar para nome comercial, nome, apelido e / ou email do 
propriétário) para o domínio ________________________ 

 
Dados atuais do Proprietário 

Organização  

Nome e Apelido  

E-mail  

Morada  

Código Postal  

Cidade  

Telefone  

Nº Documento de Identificação  

 

Dados do Novo Proprietário  

Organização  

Nome e Apelido  

E-mail  

Morada  

Código Postal  

Cidade  

Telefone  

Nº Documento de Identificação  

  
 

 

 

 



AUTORIZO 

A Registrar para processar em meu nome (ou em nome da empresa que represento) a atualização do domínio 
aplicando as alterações descritas acima.  

E também declara o seguinte: 

* em como foi informado que a falta de entrega deste formulário, devidamente compilado e assinado, no prazo de 60 dias, tornará nulo 
o procedimento de alteração solicitada.  

 
Uma vez que o pedido seja concluído, a operação será concluída com sucesso sem a necessidade de uma confirmação 
adicional. 
 

 

Atual Proprietário ______________________________ (Nome e Apelido em Maiúsculas) 

            ______________________________ (Assinatura) 

 

Novo Proprietário ______________________________ (Nome e Apelido em Maiúsculas) 

            ______________________________ (Assinatura) 

 

 

(Anexe as cópias dos documentos de identificação de ambos os signatários) 
 
Documentos caso seja Pessoa Particular: 

- Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão 
- Cópia do Cartão de Contribuinte 
 
Documentos caso seja Empresa: 
 
- Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão, correspondentes às assinaturas necessárias 
- Código ou link da Certidão Permanente atualizada 
ou 
- Cópia documento comprovativo da identificação do responsável pela organização a nível legal 

 

Poderá inserir na documentação solicitada diagonalmente a informação “Para a Dominios.pt” e rasurar os elementos nesta indicados que não 
correspondam ao seu nome, número de bilhete de identidade/cartão de cidadão e número de identificação fiscal. A Dominios.pt  declara para todos os 
efeitos, que a documentação solicitada se destina exclusivamente à finalidade acima descrita e será por esta inutilizada após a verificação/confirmação 
necessária dos dados pessoais do cliente, pelo que a mesma apenas será conservada pela Dominios.pt pelo período de tempo estritamente necessário à 

conclusão da verificação/confirmação. 


