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ÁREA DE EMPRESA 
 

Que tipo de utilizadores existem? 

Existem 2 tipos de utilizadores: 

 Utilizador master - também designado por utilizador principal da empresa, 

distinguindo-se por o seu número de utilizador coincidir com o de identificação fiscal 

da empresa e por ter a capacidade de criar utilizadores no Portal das Finanças. Todas as 

empresas têm obrigatoriamente um utilizador master, que as representa em matéria de 

declarações eletrónicas perante as Finanças. 

 Utilizadores – todos os outros utilizadores. 

 

Quais as responsabilidades do utilizador master? 

 Gestão de acessos aos serviços disponíveis na Área de Empresa para a sua empresa 

[Opção de menu: “Informação do utilizador> Gestão de subscrições”]. 

 Atualização dos dados da empresa [Opção de menu: “Informação do utilizador> Dados 

da empresa”]. 

 Criação de utilizadores da empresa no Portal das Finanças. 

 

Como crio um utilizador? 

 O utilizador master já existe para todas as empresas. 

 Os restantes utilizadores da empresa são criados no Portal das Finanças pelo 

utilizador master. 

Para a criação de utilizadores no Portal das Finanças, o utilizador master deve selecionar a 

opção “Início -> Os Seus Serviços -> Outros Serviços -> Gestão de Utilizadores”, e preencher a 

informação solicitada com vista à geração do utilizador. Ao novo utilizador será atribuída uma 

identificação com o formato “NIPC/nº sequencial”, p. ex., 500792771/1. 

 

Como se procede ao registo na Área de Empresa? 

No caso de o utilizador ser o master: 

1. Atualizar a informação do utilizador (Informação do utilizador> Dados do utilizador). 

2. Confirmar/atualizar informação da empresa (Informação do utilizador> Dados da 

empresa). 

No caso de não ser o utilizador master: 

1. Localizar o utilizador master. 

2. Solicitar ao master que lhe subscreva o serviço de COPE (Informação do utilizador> 

Gestão de subscrições). 

3. Aguardar pela receção de um mail a indicar que o acesso lhe foi concedido. 
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4. Aceder à Área de Empresa e atualizar a informação do utilizador (Informação do 

utilizador> Dados do utilizador). 

 


