PORTO
Av. Sidónio Pais, 379
Edifício Hoechst A, Piso 3, Direito
4100-468 Porto – Portugal
Tel.: +351 223 391 810
Fax: +351 223 391 811

Contrato de Emissão de Certificado Digital Qualificado
Qualidade
1. Finalidade

2. Período de validade

3. Suporte físico

Profissional

3 Anos

Token USB

4. Emissão1
Renovação

Nova Emissão

5. Levantamento
Levantamento pelo Titular ou pelo representante legal nas instalações da Multicert no Porto, na morada:
Avenida Sidónio Pais, 379, Edifício Hoechst A, Piso 3, Direito – 4100-468 Porto – Portugal
Envio por CTT, em correio registado e entrega pessoal, para a morada:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Código Postal: |_|_|_|_| - |_|_|_| Localidade: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
País: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6. Dados do Titular
Nomes próprios: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sobrenomes (apelidos): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Endereço de e-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nota: Este endereço de e-mail é o que constará do CDQ emitido, sendo a partir deste endereço de correio eletrónico que poderá enviar correio assinado ou receber
correio cifrado.

Número de contribuinte: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Documento de identificação
C. Cidadão
Passaporte
B.I.

Título de Residência

Número: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Validade: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
País de nacionalidade: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Contacto telefónico
Telemóvel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefone: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nota: O PIN do seu certificado será enviado por SMS para o número de telemóvel indicado, este número deverá pertencer, obrigatoriamente, ao titular do certificado. A
MULTICERT garante a privacidade desta informação e mantém-na exclusivamente sob o seu controlo, excluindo a sua utilização para quaisquer outras finalidades,
nomeadamente ações promocionais próprias ou de terceiros.

7. Qualidade a atribuir ao Titular do Certificado Digital Qualificado
Qualidade: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cartório: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Concelho: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Distrito: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
8. Dados para personalização física do suporte criptográfico
Estes nomes não podem ter mais de 26 caracteres, pois serão impressos no suporte físico do Certificado (Smartcard ou Token USB).

Nome abreviado do Titular: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nota: Por favor não inclua títulos, como por exemplo Sr(a), Eng(a), Dr(a), Gerente.

9. Entidade que legalmente atesta a qualidade do titular
Nome Completo: Ordem dos Notários

Número de Pessoa Coletiva: 507680316

Morada: Travessa da Trindade, nº 16 – 2º C

Código Postal: 1200-469

Localidade: Lisboa

País: Portugal

Telefone: +351213468176

Fax: +351213468178

1 Campo de preenchimento obrigatório.

_______________________
Versão

Rúbrica(s)
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10. Dados do Responsável da Entidade referida em 9
Nome Completo: Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva

E-mail: vice.presidente@notarios.pt

Documento de Identificação: Cartão de Cidadão

Número: 11454665

Validade: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

11. Declarações do Titular do Certificado
11.1. Declaro que aceito e respeitarei as regras, procedimentos e práticas da Declaração de Práticas de Certificação (ver
http://pki.multicert.com/politicas/cps/MULTICERT_CA.html) e das Políticas de Certificado (ver http://pki.multicert.com/politicas/cp/adq.html e
http://pki.multicert.com/politicas/cp/auth.html), já do meu conhecimento, assim como as responsabilidades daí inerentes.
11.2. Declaro que aceito que todos os dados que constam neste Contrato possam ser incluídos no Distinguished Name do Certificado de assinatura
digital qualificada e do Certificado de autenticação.
11.3. Declaro que toda a informação que disponibilizei neste Contrato é verdadeira e que envio toda a documentação exigida de forma a comprovar
a sua veracidade.
11.4. Declaro que assumo a responsabilidade da gestão segura do par de chaves assimétricas (chave pública e chave privada) para o qual solicito o
Certificado Digital.
11.5. Declaro que tomei conhecimento das Condições Gerais do CONTRATO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (ver
http://pki.multicert.com/politicas/contrato/cgerais.html) tendo lido integralmente o seu conteúdo antes de as subscrever e tendo-me sido prestadas,
pela MULTICERT, todas as explicações que, a seu respeito, solicitei.
11.6. Declaro que envio este Contrato sem qualquer tipo de rasura não ressalvada ou não identificada e que tenho conhecimento que caso a
MULTICERT considere que o Contrato está ilegível ser-me-á solicitado um novo.
11.7. Tomo conhecimento e aceito que, em caso de divergência não essencial entre os dados de identificação do titular e/ou dados de identificação
da Entidade Requerente indicados no presente formulário e os dados constantes dos documentos de identificação e/ou documentos oficiais entregues,
prevalecerão os dados constantes dos documentos de identificação e/ou documentos oficiais da Entidade Requerente, que serão aqueles que
constarão no certificado.
11.8. No caso de ser simultaneamente Responsável da Entidade Requerente, declaro e garanto que possuo os poderes de representação necessários
e suficientes para vincular a Entidade Requerente neste Contrato, sob pena de me serem imputadas toda a responsabilidade civil e criminal legalmente
aplicável.
11.9. Declaro que autorizo a retenção dos meus dados pessoais pela MULTICERT com o objetivo de emissão de certificado digital no âmbito deste
contrato.
11.10. Declaro que me responsabilizo pela devolução do suporte do certificado digital em boas condições de funcionamento, caso a MULTICERT ou
a Ordem dos Notários pretendam substituir o mesmo.
Observações (adenda às rasuras efetuadas)

____________________ , ______ de ______________________de__________
(local e data)

___________________________________________________________________________________
(Assinatura do Titular do Certificado conforme documento de identificação)

12. Declarações do (s) Responsável (eis) da Entidade Requerente referido(s) em 10:
10.1. Declaro e garanto que possuo os poderes de representação necessários e suficientes para vincular a Entidade Requerente neste Contrato, sob
pena de me serem imputadas toda a responsabilidade civil e criminal legalmente aplicável.
10.2. Declaro que tomei conhecimento das Condições Gerais do CONTRATO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (ver
https://pki.multicert.com/politicas/contrato/cgerais.html), tendo lido integralmente o seu conteúdo antes de as subscrever e tendo-me sido prestadas,
pela MULTICERT, todas as explicações que, a seu respeito, solicitei.
10.3. Declaro que envio este Contrato sem qualquer tipo de rasura não ressalvada ou não identificada e que tenho conhecimento que caso a
MULTICERT considere que o Contrato está ilegível ser-me-á solicitado um novo.
10.4. Tomo conhecimento e aceito que, em caso de divergência não essencial entre os dados de identificação da Entidade indicados no presente
formulário e os dados constantes dos documentos oficiais entregues, prevalecerão os dados constantes dos documentos oficiais da Entidade, que
serão aqueles que constarão no certificado.
10.5. Declaro que a informação constante neste Contrato referente aos titulares acima indicados é inteiramente válida.
10.6. Declaro que autorizo a retenção dos meus dados pessoais pela MULTICERT com o objetivo de emissão de certificado digital no âmbito deste
contrato.
10.7. Declaro que o titular do certificado é membro da Ordem dos Notários, na qualidade de Notário.
Observações (adenda às rasuras efetuadas)

____________________ , ______ de ______________________de__________
(local e data)

_______________________
Versão 1.0
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Nome Completo do responsável que obriga a Ordem dos Notários

Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva

Assinatura conforme documento de identificação

___________________________________________________________

Documentação necessária a anexar

A preencher pelos serviços da Multicert

Cópia cruzada do documento de identificação do Titular

Verificado por: ______________________________________________

Nota: A Multicert é obrigada a garantir a autenticidade dos dados a
constar num certificado digital, pelo que, para validar os dados e
reconhecer as assinaturas por semelhança, solicita as cópias dos
documentos de identificação. Se não concordar com esta
disponibilização, é necessário que o contrato seja enviado com as
assinaturas reconhecidas por um advogado, notário ou solicitador, ou
que o Titular se desloque às instalações da Multicert para procedermos
a esta validação. Para mais informações, por favor contacte-nos.

ID: _______________________________________________________

Assinatura: ________________________________________________

_______________________
Versão 1.0
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