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O que é uma Certificação PME e para que serve? 

 

A Certificação PME é um serviço que, por via exclusivamente eletrónica, o qual 

pretende atestar o cumprimento dos critérios de micro, pequena e média empresa por 

parte das empresas nacionais. Por outras palavras, é um documento que comprova que 

determinada empresa está dentro da classificação, de acordo com o número de 

funcionários e o seu volume de negócios. Deste modo é classificada a empresa quanto 

à sua dimensão: 

• Micro-Empresa - até 10 colaboradores e um volume de negócios igual ou 

inferior a dois milhões de euros; 

• Pequenas Empresas - até 50 funcionários e um volume de negócios igual ou 

inferior a 10 milhões de euros; 

• Médias Empresas - até 250 colaboradores e um volume de negócios igual ou 

inferior a 50 milhões de euros; 

• Grandes Empresas - Acima de 250 colaboradores e volume de negócios acima 

dos 50 milhões de euros 

 

A certificação PME deve ser obtida pelas empresas que pretendam candidatar-se a 

apoios monetários da comunidade europeia, para usufruir de certos benefícios fiscais. 

Pode também ser solicitada por empresas que estejam envolvidas em determinados 

processos que exijam o estatuto de Pequena e Média Empresa (relacionados com 

serviços da administração do Estado). 

Mais se informa, que atualmente para aceder às Linhas de Crédito disponibilizadas 

pelo governo para apoiar as empresas portuguesas mais afetadas pela pandemia 

COVID-19, as Micro, Pequenas e Médias empresas, devem obter a respetiva 

Certificação PME. E este procedimento é completamente gratuito. 

 

Uma questão que é frequentemente colocada em relação a esta certificação é se a 

mesma pode ser requerida por uma entidade singular com atividade individual (ex.: 

pessoa singular com atividade empresarial independente ou empresário em nome 

individual), mas sem contabilidade organizada. A resposta é que sim, é possível, ou 

seja, as entidades que não estão obrigadas a ter contabilidade organizada e que optem 

pelo regime simplificado podem certificar-se. Neste caso, no quadro dos dados de 

atividade, no campo do Balanço, devem indicar o valor “0”. 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Formacao/Certificacao-PME.aspx
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Recordamos que para acederem às medidas de apoio COVID-19 muitas empresas 

necessitam de efetuar pela primeira vez a Certificação PME ou atualizá-la. 

 

Assim, esta certidão deve ser requerida junto do Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) acedendo à página online do IAPMEI e 

preencher o formulário eletrónico de certificação. Deve ter disponíveis para este efeito, 

os dados de identificação da empresa, bem como do representante da mesma,  

 

Passos - Como obter a Certificação PME 

1º - Registar a empresa 
 

A certificação deve ser antecedida de um registo eletrónico da empresa no serviço de 

Certificação PME. Para efeitos de registo deve ser preenchido um formulário com os 

dados de identificação da empresa, e definida uma password de acesso. 

 

Este registo é feito uma única vez. Uma vez registada, a empresa permanecerá sempre 

como utilizador registado do serviço, ainda que não utilize efetivamente o mesmo por 

alguns períodos de tempo. Sempre que pretenda aceder à sua área personalizada da 

Certificação PME  a empresa registada poderá fazê-lo de imediato, utilizando para o 

efeito o seu código de utilizador (obrigatoriamente, o seu número de identificação 

fiscal) e a sua password. No caso de entretanto se esquecer da password definida no 

momento do registo, poderá sempre requerer nova password, através da 

funcionalidade "Esqueci-me da password!". 

 

 

2º - Indicar representante 

Depois de registada, a empresa deve preencher um formulário de identificação do ou 

da representante da empresa perante o serviço de Certificação PME. Esta ficha de 

representante deve ser mantida atualizada, com destaque para o campo do e-mail, 

para assegurar que todas as comunicações eletrónicas do serviço – como é o caso dos 

alertas a recordar para prazos de certificação – chegam à empresa. 

 

 

 

 

https://www.iapmei.pt/Paginas/Certificacao-PME-Area-Empresa.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Certificacao-PME-Area-Empresa.aspx
https://webapps.iapmei.pt/PME/Account/Login.aspx
https://webapps.iapmei.pt/PME/Account/Login.aspx
https://webapps.iapmei.pt/PME/Account/PasswordReset.aspx
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3º - Preencher e submeter formulário de primeira certificação 

Uma vez preenchida esta ficha, a empresa passará a ter disponível o formulário de 

primeira certificação. Para efeitos de certificação propriamente dita deve ser preenchido 

e submetido este formulário, que conterá a seguinte de informação: 

 

Identificação da empresa 

- Nome ou designação social;  

- Endereço ou sede social;  

- Número de identificação fiscal;  

- Número de identificação da segurança social; 

- Forma jurídica; 

-  Datas de constituição e início de atividade, ou de fusões ou cisões recentes;  

- Capital ou património da empresa;  

- CAE; 

Informação que permita classificar a entidade que está a requerer a certificação 

- Identificação de sócios/as e de participações da empresa,  

- Indicação de percentagem de participação, direitos de voto ou eventuais formas de 

controlo;  

- Idêntica informação relativamente a cada sócio/a ou acionista ou a cada empresa na 

qual a requerente participa, assim como a todos/as os/as que mantenham com estes/as 

relacionamentos relevantes; 

- Informação de caraterização que permita aferir especificidades das entidades com 

quem a requerente tem relacionamentos para averiguar possibilidade de beneficiar dos 

tratamentos mais favoráveis previstos na lei). 

 

Informação sobre a atividade  

Efetivos e volume de negócios e balanço da requerente, assim como de todas as 

entidades parceiras e associadas diretas e indiretas, relativos ao número de exercícios 

necessários ao apuramento do estatuto). 

 

Os formulários de certificação são personalizados, pelo que a informação solicitada tem 

algumas variações consoante as características concretas da empresa que está a 

requerer a certificação e das entidades com quem se relaciona (por exemplo, forma 
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jurídica, ano de início de atividade, obrigação legal de apresentação de contas, contas 

consolidadas, entre outras). 

 

 

Como manter a certificação? 

Para se manter certificada sem interrupções ao longo do tempo, a empresa tem que 

proceder a operações de manutenção da certificação, preenchendo e submetendo os 

respetivos formulários de certificação. 

Os dados constantes de qualquer formulário de certificação seguem sempre a estrutura 

atrás indicada relativamente à primeira certificação. Contudo, são sempre de 

preenchimento tendencialmente mais simples, porque passam a estar preenchidos por 

defeito com os dados declarados pela empresa em formulários anteriores, tendo apenas 

que ser atualizados em função de alterações entretanto surgidas (por exemplo, novos 

relacionamentos) ou de dados de efetivos e financeiros de novos exercícios entretanto 

decorridos. Para este efeito sugere-se a consulta do documento Operações de 

certificação. 

 

Como é feita a decisão do pedido? 

Como todo o processo é feito eletronicamente, a decisão sobre o pedido de certificação 

é disponibilizada desta forma, concretamente, na plataforma eletrónica de certificação 

da empresa, na área “Consultar Processo”. Sendo o processo concluído através da 

emissão de um certificado eletrónico de micro, de pequena ou de média empresa 

que fica imediatamente disponível na área “Consultar Processo”.  

 

Para concluir e no caso de persistirem dúvidas sobre a Certificação PME, pode recorrer 

aos serviços do IAPMEI através dos seguintes contactos disponíveis: 

213 836 117 

253 206 605 

234 302 453 

239 853 956 

253 206 600 

213 836 237 

(2ª a 6ª feira entre as 9:30-12.30 e as 14:30-17:30) 

 

Tendo em conta a conjuntura atual, de pandemia, é possível que possa existir alguma 

demora no atendimento, pelo que recomendamos a leitura desta informação bem como 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME/Documentos-CPME/Tipologia-de-operacoes-de-certificacao-(setembro-2.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME/Documentos-CPME/Tipologia-de-operacoes-de-certificacao-(setembro-2.aspx
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outos conteúdos relacionados com este assunto disponibilizados no site do IAPMEI. E 

caso não consiga ser atendido num tempo razoável, pode enviar um email com o NIF 

da empresa e um número de telefone para contacto, para o endereço 

disponibilizado AQUI. 

 

Nota: Poderá ainda consultar o documento que o IAPMEI disponibiliza com perguntas 

frequentes sobre esta matéria. Aceda aqui! 

 

Nota: 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 13/2020, de 7 de abril, que altera a certificação por via 

eletrónica de micro, pequena e média empresas. 

Este diploma só entra em vigor a 1 de julho. No entanto, quanto às sanções de inibição 

de nova certificação, o Decreto-Lei entra imediatamente em vigor. 

Assim, é revogada com efeitos imediatos a norma que previa a aplicação dessas sanções, 

as quais deixam assim de estar previstas na lei. Por outro lado, o diploma faz caducar as 

sanções de inibição de nova certificação que tinham sido entretanto aplicadas, podendo as 

empresas objeto dessa sanção voltar de imediato a certificar-se. 

Este Diploma não altera as condições de acesso às medidas extraordinárias de apoio 

às empresas, no âmbito do COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME/Como-obter-uma-certificacao-PME.aspx
mailto:info@iapmei.pt?subject=Certifica%c3%a7%c3%a3o%20PME
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME/Como-obter-uma-certificacao-PME/Certificacao-PME-FAQs.pdf.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193418/details/maximized

