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MANUAL DE APOIO À OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS A ANEXAR AO FORMULÁRIO DE
CANDIDATURA

O presente manual pretende auxiliar a preparação dos elementos que devem instruir as candidaturas
a submeter no âmbito do Fundo Municipal de Apoio à Atividade Empresarial – COVID-19.
1. PRINT COM OS DADOS DA ATIVIDADE
Link: site do Portal das Finanças (portaldasfinancas.gov.pt)
 Aceder ao Portal das Finanças com a senha e palavra-passe de autenticação. Para obter os dados de
atividade como o CAE (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas), deverá aceder a “Seus
serviços > Consultar > Situação cadastral atual > Dados de atividade” e vai aparecer uma janela
semelhante à abaixo indicada onde consta a informação necessária (áreas destacadas a amarelo):

2. EXTRACTO DA DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES:
Link: site da Segurança Social (app.seg-social.pt/ e selecionar a opção Segurança Social Direta )
 Passo 1: Para obter o extrato da declaração de remunerações dos períodos de 31/12/2019 e
31/12/2020, deve entrar no site da segurança social, selecionar a opção Segurança Social Direta e
introduzir o utilizador da Segurança Social e a Palavra-Chave. Depois seguir o seguinte caminho:
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Emprego > Remunerações > Declaração mensal de remunerações > Consultar Declarações de
remunerações:

 Passo 2: Deverá aparecer à janela abaixo. Arrastando a página para baixo, deve inserir o “Período
de referência” (2019-12) e o “Período de entrega” (de 2020-01-01 a 2020-01-31) e consultar “De todos
os trabalhadores” e pesquisar:
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 Depois de pesquisar, deve ir a “Ações” e selecionar “Extrato declaração” para assim obter o ficheiro
pdf com a informação necessária:

 Para o ano de 2020 o processo é igual ao anterior tendo apenas de alterar as datas dos “Período de
referência” e do “Período de entrega” para 2020-12 e de 2021-01-01 a 2021-01-31, respetivamente.

4

3. CERTIDÃO DE NÃO DÍVIDA À SEGURANÇA SOCIAL
Link: site da Segurança Social (app.seg-social.pt/ e selecionar a opção Segurança Social Direta )
 Passo 1: deve entrar no site da segurança social, selecionar a opção Segurança Social Direta,
introduzir os dados de acesso. Selecionar a opção “Conta-corrente” e depois selecionar “Situação
contributiva”:

 Passo 2: “Obter declaração contributiva”:

 Passo 3: Depois de basta clicar em “Obter nova declaração” para atualizar e depois em “Ver
declaração” para abrir o ficheiro em pdf:
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4. CERTIDÃO DE NÃO DÍVIDA À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Link: site do Portal das Finanças (portaldasfinancas.gov.pt)
 Passo 1: depois de entrar no Portal das Finança, entrar nos “Seus serviços” > “Obter” > “Certidões”>
“Efetuar pedido”, como aparecer a janela seguinte. Deve selecionar na “Certidão” a opção “Dívida e
não Dívida” onde consta a indicação da seta abaixo:
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 Passo 2: Depois de selecionado a opção “Dívida e não Dívida” basta clicar em “Confirmar” e
selecionar em “Certidão” que, entretanto, fica disponível para descarregar o documento:
5. PRINT EXTRAÍDO DO E-FATURA COM FATURAÇÃO TOTAL MENSAL DOS ANOS DE 2019 E 2020
Link: portal do E-fatura (faturas.portaldasfinancas.gov.pt/)
 Passo 1: depois de entrar no link, selecione a opção “Faturas” e aparecer a seguinte página, na
qual se deve selecionar a opção “Comerciante” e depois selecionar “Consultar totais mensais
faturas”:

 Passo 2: No campo do ano (ver indicação da seta na imagem), inserir o ano de 2019 e pesquisar
para obter assim os totais mensais de faturas. Depois de obter para o ano de 2019, basta pesquisar
por 2020:
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6. INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA (IES)
Link: site do Portal das Finanças (portaldasfinancas.gov.pt)


Passo 1: depois de entrar no Portal das Finanças com os dados da empresa, deverá aceder “Seus

serviços” > “Obter” > “Comprovativos”> “IES/DA” e vai aparecer a seguinte janela onde deve ser
selecionado o ano de 2019:

 Passo 2: Depois de selecionar a opção “Obter comprovativo”, obterá o ficheiro pdf da IES 2019:

7. DECLARAÇÃO DE IRS
Link: site do Portal das Finanças (portaldasfinancas.gov.pt)
 Depois de entrar no Portal das Finanças com as credenciais de autenticação, deverá aceder aos
“Seus serviços” > “Obter” > “Comprovativos”> “IRS” e posteriormente clicar em “Declaração”. Depois
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de entrar vai aparecer a janela abaixo e deve clicar na opção correspondente ao ano de 2019 para
assim obter o ficheiro:
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