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CERTIFIC

Guia de apoio ao pedido
de renovação

CERTIFICAÇÃO TECHVISA

Guia de apoio ao preenchimento do formulário de
pedido de renovação
Acesso ao Formulário
O acesso ao pedido de Renovação da Certificação TechVisa é efetuado na área reservada da empresa
certificada, onde tem disponível o botão “Iniciar renovação da certificação”.

forma a garantir a continuidade do estatuto de empresa certificada sem interrupções, o pedido
! Por
de renovação deve ser submetido aproximadamente um mês antes da certificação caducar. Não é,
contudo, um parâmetro obrigatório.

Estrutura do Formulário
Ao selecionar o botão “Iniciar renovação da certificação”, abre o Formulário de renovação similar ao
de candidatura inicial:
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Antes de submeter um pedido de renovação, a empresa deve atualizar a Área de
Acompanhamento dos Termos de Responsabilidade .

Na parte inferior do formulário, tem sempre disponíveis os botões:

À medida que o formulário vai sendo preenchido, sugere-se a gravação dos dados, para
que possa retomar o preenchimento sem perder informação.
Antes de submeter o pedido de Renovação, aconselha-se uma validação prévia para
garantir que todos os campos estão preenchidos.
Se todos os campos de preenchimento obrigatório se encontrarem preenchidos, o
pedido é submetido para análise e decisão e a empresa deixa de ter acesso à edição do
mesmo.

! Todos os campos precedidos de asterisco (*) são campos de preenchimento obrigatório. Não é
possível submeter o pedido de renovação sem o seu preenchimento.

Separadores
O formulário é composto pelos seguintes separadores:
1. Identificação
2. Empresa [Caracterização da Empresa]
3. Estabelecimentos
4. Atividade [Caracterização da Atividade da Empresa]
5. Declarações [inclui Obrigações]
Para aceder a cada separador, basta clicar no separador pretendido, ou navegar através dos botões

< Anterior ou Seguinte >

Página | 2

1. Identificação - Dados de Identificação da Empresa
Este separador integra a informação referente aos contactos da empresa

A informação dos contactos aparece pré-preenchida com os dados da candidatura, trata-se de
campos editáveis para que seja possível atualizar os dados, se necessário.
Os dados da sede devem ser preenchidos no menu
direita.

disponível na barra superior

Contactos
Neste campo pretende-se que seja identificado o responsável pelo acompanhamento do
processo TechVisa, para eventuais contactos sobre a candidatura.
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2. Empresa - Dados de Caracterização da Empresa
Este separador também apresenta campos pré-preenchidos (editáveis) com a informação constante
da candidatura, como as datas de constituição e de início de atividade, as áreas técnicas de formação
e as CAE.

Os campos referentes à IES integram uma área para registo do código de consulta e uma área de
“Observações”, para algum esclarecimento necessário nesse âmbito.
Na área referente à Situação Tributária e Contributiva, a empresa deve efetuar o upload das
autorizações de consulta que permitam ao IAPMEI validar a ausência de dívidas à segurança social e
à administração fiscal.
Não se aceita a apresentação de declarações para efeitos de demonstração deste critério.

! Após efetuar o upload de cada ficheiro de autorização de consulta, deve selecionar a opção
Gravar ficheiro

A informação ao nível das Áreas Técnicas de Formação e das CAE também pode ser atualizada.
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3. Estabelecimentos
O separador dos estabelecimentos importa a informação constante da candidatura, com campos
editáveis.

Campo novo para upload de comprovativo do número de colaboradores internos da empresa!
Para visualizar e/ou editar o detalhe de cada estabelecimento, clicar em Aceder

A empresa terá de aceder ao detalhe de cada estabelecimento e preencher o novo campo, anexando
o Extrato de Remunerações da Segurança Social mais recente que permita confirmar o total de
colaboradores internos.

! Após efetuar o upload do ficheiro, deve selecionar a opção Gravar ficheiro

O campo só permite o upload de um ficheiro, para apresentar mais do que um documento, terão de
estar zipados.
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Selecionar sempre a funcionalidade Gravar estabelecimento disponível no canto superior direito
da janela de Caracterização do estabelecimento, para garantir que as alterações/atualizações são
guardadas.

3.1. Adicionar Estabelecimento
A empresa pode adicionar estabelecimentos, selecionando a caixa Adicionar estabelecimento
disponível no canto superior direito no separador dos Estabelecimentos:

 abre área de caracterização, para preenchimentos dos elementos de informação
correspondentes ao novo estabelecimento:

!

Só após selecionar a opção Gravar estabelecimento surge o campo para upload do Extrato de
Remunerações da Segurança Social.

 Anexar documento, selecionar a opção Gravar ficheiro e de seguida Gravar estabelecimento
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3.2 Apagar Estabelecimento
No caso de ocorrer o encerramento de estabelecimentos identificados em candidatura, a empresa
pode apagá-los selecionando x (última coluna) no separador dos estabelecimentos:

 Abre janela para confirmar:

 Clicar em OK se pretende avançar, após o que aparece mensagem de confirmação:

O estabelecimento apagado passa a aparecer como Inativo:

Não se perde a informação anteriormente registada, apenas deixa de ser contabilizada para
efeitos de apuramento do total de colaboradores internos da empesa.
Depois de validadas, as alterações efetuadas neste separador terão impacto no número de
Termos de Responsabilidade que a empresa poderá emitir, pelo que se alerta para a necessidade de
atualizar previamente a Área de Acompanhamento do módulo Termos de Responsabilidade.
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4. Atividade [Caracterização da Atividade da Empresa]
Neste separador pretende-se que a empresa apresente informação ao nível dos critérios referentes
ao potencial de mercado e à orientação para os mercados externos, assim como a caracterização da
atividade, para demonstração do critério da alínea g) do artigo 3.º Desenvolver uma atividade de
produção de bens e serviços internacionalizáveis.

Trata-se de campos de redação de texto, com limite máximo de 4000 caracteres.
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5. Declarações [inclui Obrigações]
Este separador remete para um conjunto de declarações e obrigações cujo cumprimento e
veracidade a empresa deve assegurar.

É obrigatório assinalar as declarações de compromisso e as obrigações.
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