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Tabela de Documentação por tipo de certificado qualificado

Tabela de Documentação /certificado qualificado

Selo
Eletrónico

Representação
da Pessoa
Coletiva

Qualidade
Profissional

Qualidade
Particular

Individual
Profissional

Individual
Particular

Contrato de emissão assinado 1 pelo titular
Contrato de emissão assinado 2 pelo titular / representante do
certificado e responsável (eis) legal (ais) da entidade
Cópia cruzada de documento de identificação do titular,
representante do certificado (Bilhete de Identidade, Cartão de
Cidadão ou Passaporte)
Cópia cruzada de documento de identificação dos responsáveis
legais da entidade (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou
Passaporte)
Documento comprovativo de forma de obrigar da entidade (se não for
fornecido código de acesso à certidão permanente)
Procuração ou Documento legal que comprove os poderes de
representação a constar do Certificado
Documento comprovativo da qualidade (p. ex. Empresário em nome
individual 3, Arquitecto

1
a) Assinado com assinatura eletrónica qualificada; ou b) Assinatura manuscrita reconhecida por Advogado ou Notário ou Solicitador; ou c) Assinatura manuscrita de acordo com documento de identificação
efetuada presencialmente nas instalações da Multicert.
2
d) Assinado com assinatura eletrónica qualificada pelo titular e representantes legais da entidade; ou e) Assinatura eletrónica qualificada pelo titular e Selo eletrónico qualificado pela entidade; ou f) Assinatura
manuscrita reconhecida por Advogado ou Notário ou Solicitador; ou g) Assinatura manuscrita de acordo com documento de identificação efetuada presencialmente nas instalações da Multicert.
3
Deverá enviar-nos um comprovativo dos Dados da Atividade retirado do Portal das Finanças; ou um documento legal caso pertença a uma Ordem Profissional ou Organização Profissional.
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