
complicado e responderá às 
necessidades da nossa economia 
moderna e do mundo digital em 

• Funções melhoradas de pesquisa que 
       permitem pesquisas gratuitas online 
       e produtos consolidados de pesquisa, 
       eliminando a necessidade de 
       multiplicidade de documentos. 

 

O NOVO REGISTO COMERCIAL DO ONTÁRIO – FOLHA INFORMATIVA 

Visão geral O novo registo comercial: 

A 19 de outubro de 2021, o governo 
do Ontário lançará um novo registo 
comercial. Este serviço moderno e online 
tornará mais fácil e menos dispendioso 
o acesso aos serviços governamentais, 
tais como constituir uma empresa, 
constituir uma sociedade sem fins 
lucrativos e submeter uma declaração 
de rendimentos anual. 
Pela primeira vez, as pessoas de toda a 
província terão acesso direto a mais de 
90 serviços 24 horas por dia, 365 dias por 
ano, e poderão fazer transações online 
imediatamente, em vez de pelo correio 
ou fac-símile. 
Por exemplo: registos ou apresentações 
de documentos que previamente eram 
feitas por correio ou fac-símile, levando 
quatro a seis semanas para completar, 
podem, agora, ser feitas instantanea-
mente através do registo online. 
Para apoiar a recuperação económica 
pós-pandemia do Ontário, estamos a 
garantir às empresas o acesso rápido 
e eficiente aos serviços de que 
necessitam para reduzir os seus custos 
e permitir-lhes focar o seu tempo 
e energia na reconstrução. 
O sistema atual foi montado há quase 
30 anos e funciona em tecnologia 
ultrapassada. O novo Registo Comercial 
do Ontário substituirá este sistema 

expansão rápida. 

• Facilita o registo e a manutenção de 
       empresas, assim como o cumprimento dos 
       requisitos governamentais de apresentação 
       de documentos através de um canal digital 
       racionalizado. 

• Poupa tempo ao fornecer muitos produtos 
       e serviços governamentais imediatamente 
       e alternativas convenientes a processos 
       baseados em papel que levam tempo. 

• Reduz os encargos e custos para as 
       empresas do Ontário através de custos 
       racionalizados, pesquisas gratuitas 
       e produtos consolidados de pesquisa. 

Caraterísticas incluídas no registo comercial: 

• Mais de 90 serviços disponíveis online 
       24 horas por dia, 365 dias por ano. 

• Serviço instantâneo com documentos 
       e recibos de transação enviados para 
       si por correio eletrónico. 

• Caraterísticas de validação para ajudar os 
       utilizadores a moverem-se ao longo do 
       processo com segurança e sem erros. 

• Cláusulas pré-preenchidas para uma 
       maior rapidez na constituição das 
       sociedades que não são negociadas 
       em bolsa. 

• Lembretes automáticos por correio 
       eletrónico para não falhar a apresentação 
       futura de documentos. 



 

Exemplos de utilizadores 

Para estar atualizado com a nova informação 
sobre o Registo Comercial do Ontário, 
subscreva em  Ontario.ca/BusinessRegistry. 

Próximas etapas: 

O Madalitso é um pequeno empresário 
que pretende constituir a sua sociedade 
por si próprio. Para evitar o tempo de 
espera de semanas com um processo 
através do correio, ele tira tempo do 
trabalho - durante as horas de expediente 
– para viajar até Toronto para completar 
o registo em pessoa. 
Quando o Novo Registo Comercial do 
Ontário for lançado, o Madalitso pode 
registar online, quando lhe for 
conveniente, e receber a confirmação 
imediata por correio eletrónico. 
O Madalitso pode decidir fazer as 
apresentações de documentos anuais, 
mudar o endereço da sociedade, ou fazer 
mais de 90 outras transações 24 horas por 
dia, 365 dias por ano, sem sair do seu 
escritório e tirar tempo do trabalho. 
A Gee está a montar um estúdio de Yoga 
e quer ter a certeza de que não há outras 
empresas a operar com o nome que ela 
escolheu. A Gee não está segura da 
diferença entre cinco opções de relatório 
e, para cobrir todas as bases, encomenda 
e paga múltiplos certificados. 
Com o novo Registo Comercial do Ontário,  
a Gee será capaz de encomendar um 
documento certificado a 40% do custo: 
o Certificado de Nenhuma Similaridade 
(Certificate of No Match) que consolida 
os cinco documentos oferecidos 
anteriormente. A Gee pode receber 
o documento instantaneamente através 
do correio eletrónico, poupando tempo 
e dinheiro.       

• Constituição e manutenção simplificadas 
       online para sociedades sem fins lucrativos 
       através da  proclamação da Lei de 
       Sociedades Sem Fins Lucrativos de 2010 
       (Not-for-Profit Corporations Act, 2010). 

• Códigos QR lidos por um scanner permitem 
       a verificação das sociedades em tempo real. 

• Continuada integração com Service 
       Providers ESC Corporate Services Ltd. 
       e ecore pela Dye & Durham Corporation 
       para apoiar a continuidade da sociedade. 

 

 




