
Serviço de AlertAS

Lista de ocorrências
INCIDENTES AlTErAçõES AvISoS lEgAIS 

incidenteS
Atividade comercial (alteração do estado de atividade)
Com atividade (ativa, insolvente)
Sem atividade (inativa, em liquidação, dissolução)

insolvência / Processo especial de revitalização 
Ação de Insolvência

Nova ação de insolvência
Retificações no processo
Atualização do estado (desistência, sentença de insolvência, etc.)

Processo especial de revitalização 
Novo Processo de Revitalização
Diferentes fases do processo
Encerramento do processo (indeferimento, homologação acordo, etc.)  

Processo insolvência
Novo Processo de Insolvência
Diferentes fases do processo
Encerramento do processo 

Incidentes – Ações judiciais
Nova ação judicial
Retificações no processo (valor, autor, tribunal, etc.)
Atualização do estado (contestada, resolvida)

listas públicas de devedores ao estado (entrada / saída)
Lista de devedores à Segurança Social
Lista devedores à AT

lista pública de execuções (entrada / saída)

identificAção
razão Social
Alteração do nome da entidade

endereço
Alteração do endereço da sede social
Alteração da localização principal

denominação / Marcas

contactos

estrutura LegaL
forma jurídica
Alteração da forma jurídica

capital social 
Aumento ou redução do capital social

Sócios / Acionistas
Novo Sócio / Acionista
Alteração do Sócio / Acionista

ligações empresariais
Empresa Mãe

Nova Empresa Mãe
Alteração da participação da Empresa Mãe
Alteração de Rating INFORMA da Empresa Mãe

Participações financeiras
Nova participação
Alteração da participação

ligações a terceiros (entidade gestora)
Nova ligação
Alteração da ligação

cotação em bolsa (entrada / saída)

BAlAnço e deMonStrAção de reSultAdoS

novos dados financeiros  
ressubmissão dados financeiros 

Poderes de decisão

início / cessação de funções
Órgãos gestão e administração
Órgãos consultivos e de fiscalização

forma de obrigar a sociedade 

atiVidade
cAe - classificação da Atividade económica

Alteração da actividade principal

importação / exportação
Perfil importador 
Perfil exportador

contratação pública
Anúncios publicados 
Entidades adjudicantes
Entidades adjudicadas

fundos da união europeia

covid-19 - impacto estimado no volume de negócios

volume de negócios estimado

risco de failure
Alteração
Failure score (alteração score)
Risco de failure - Rating INFORMA (alteração Rating INFORMA)
Risco de failure - Rating D&B (alteração Rating D&B)

capacidade financeira
Alteração do valor da Capacidade Financeira

indicador de resiLiência
Alteração 

risco de delinquency
Alteração
Delinquency score (alteração score)
Risco de delinquency - Rating (alteração Rating)

Paydex®
Alteração Paydex®
Alteração do número médio de dias de atraso nos pagamentos

oPinião de crédito
valor recomendado – limite de crédito
Alteração do valor recomendado 

notícias de imPrensa / outros 
acontecimentos
notícias de imprensa / outros acontecimentos

AviSoS legAiS
convocatórias de assembleias gerais

emissão de obrigações 

fusão / cisão
Novo projeto
Fases projeto
Encerramento

Procedimento administrativo dissolução
Início ou  cancelamento


