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PLATAFORMA CONSULTA APOIOS 
SEG. SOCIAL

20 de maio 3

A Ordem disponibilizam informação remetida pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, sobre o estado dos processos que nos
foram reportados no decurso da passada semana.

Mais informações: https://bit.ly/2LLgA4V

https://bit.ly/2LLgA4V


APOIOS – SEGURANÇA SOCIAL

20 de maio 4

Caso tenha pedidos de apoio pendentes junto da Segurança Social, já reportados à
OCC, liguem para o nosso call center que agora se encontra em horário alargado
(das 9 às 20 horas), para que melhor o possamos ajudar.

Caso ainda não tenha reportado o seu pedido de apoio pendente, devera enviar-nos
um e-mail para apoioss@occ.pt, por forma a que possamos reportar a situação
junto da Segurança Social e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e assim encontrar uma solução para a pendência dos mesmos.

Mais informações: https://bit.ly/2zC0AzG

mailto:apoioss@occ.pt
https://bit.ly/2zC0AzG


PROGRAMA ADAPTAR
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Tudo o que precisa saber sobre o programa adaptar:

+ Legislação

+ Resumos

+ Fluxogramas

+ Sessões de formação

Mais informações: https://bit.ly/2LMMSMQ

https://bit.ly/2LMMSMQ


10 MANDAMENTOS PRORROGAÇÃO
LAYOFF SIMPLIFICADO

Com base em legislação e formulários em vigor, à data de hoje, 7 de
maio de 2020, o formador da Ordem, Paulo Marques, preparou um
documento em que sistematiza tudo o que precisa de saber sobre a
prorrogação do layoff simplificado. Em 10 mandamentos.

Mais informações: https://bit.ly/3btgGsu
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https://bit.ly/3btgGsu


MEDIDAS EXCECIONAIS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL

A Ordem preparou um trabalho sobre o que muda nas medidas
execionais de proteção social, na sequência das alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º20-C/2020.

Mais informações: https://bit.ly/3cu3cy2
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https://bit.ly/3cu3cy2


SEGURO DE SAÚDE – NOVA APÓLICE

Informamos que as condições da apólice do seguro de responsabilidade civil
profissional que a OCC recentemente contratualizou, já se encontram em
vigor desde o começo de abril, protegendo assim os contabilistas certificados
por erros ou omissões no exercício diário da nossa profissão.

- Franquias mais baixas;

- Mais upgrades;

- Melhores condições.

Mais informações: https://bit.ly/3brlLl1
20 de maio 8

https://bit.ly/3brlLl1


SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
PROFISSIONAL – NOVA APÓLICE

Informamos que as condições da apólice do seguro de saúde que a OCC
recentemente contratualizou, já se encontram em vigor desde o começo de
abril, protegendo assim os contabilistas certificados por erros ou omissões no
exercício diário da nossa profissão.

#MEMBROSPRIMEIRO

#MELHORES CONDIÇÕES

#MELHORES PLANOS E UPGRADES

Mais informações: https://bit.ly/3brlLl1
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https://bit.ly/3brlLl1


RECOMENDAÇÕES PARA CLIENTES E 
COLABORADORES / COVID-19

Após o fim do estado de emergência e numa altura em que o país tenta
regressar, lenta e faseadamente, à normalidade possível, a Ordem
disponibiliza dois documentos de apoio com recomendações para os
contabilistas certificados adaptarem aos seus escritórios ou locais de
trabalho à nova realidade sanitária.

Mais informações: https://bit.ly/2T1PT02
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https://bit.ly/2T1PT02


COLEÇÃO ESSENCIAL 2020
DISTRIBUIÇÃO

A «Coleção Essencial 2020», está disponível em suporte físico nas
representações da Ordem e em outras localidades de norte a sul do
país, de acordo com os horários e datas definidas no calendário que
aqui disponibilizamos.

Mais informações: https://bit.ly/2yVdvwv

20 de maio 11

https://bit.ly/2yVdvwv


FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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A Ordem disponibiliza, gratuitamente, 24 novos cursos de formação à
distância. Formação profissional multidisciplinar, em segurança e conforto.
Inscreva-se!

Mais informações: https://bit.ly/2L3GWPl

https://bit.ly/2L3GWPl


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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A Ordem promove entre 7 de maio e 16 de julho um ciclo de
conferências online subordinado ao tema: «ConVIVER com a
pandemia.» Trata-se de uma iniciativa que pretende colmatar a
impossibilidade da realização de conferências presenciais sobre temáticas,
direta ou indiretamente, relacionadas com a profissão. Semanalmente, no
canal YouTube da OCC, dezenas de convidados vão debater - em formato de
videoconferência - o que vai mudar nas respetivas áreas com a emergência
sanitária que representa a Covid-19.

Mais informações: https://bit.ly/3cJ6f5s

https://bit.ly/3cJ6f5s


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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Mais informações: https://bit.ly/3cJ6f5s

https://bit.ly/3cJ6f5s


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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COVID 19

20 de maio 17

Decreto-Lei n.º 20-G/2020 - Diário da República n.º 94/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-14

Presidência do Conselho de Ministros

Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no 
contexto da doença COVID-19

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&day=2020-05-
14&date=2020-05-01

Declaração de Retificação n.º 20/2020 - Diário da República n.º 95/2020, Série I de 2020-05-15

Assembleia da República

Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais e temporárias de resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19»

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626350/details/maximized?serie=I&day=2020-05-
15&date=2020-05-01

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626350/details/maximized?serie=I&day=2020-05-15&date=2020-05-01


COVID 19

Decreto-Lei n.º 22/2020 - Diário da República n.º 95-A/2020, Série I de 2020-05-16

Presidência Do Conselho De Ministros

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/133880187

Despacho n.º 5546/2020 - Diário da República n.º 95-A/2020, Série II de 2020-05-16

Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação presencial de 
certificação de profissionais

https://dre.pt/application/file/133880181

20 de maio 18

https://dre.pt/application/file/a/133880187
https://dre.pt/application/file/133880181


COVID 19

20 de maio 19

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020 - Diário da República n.º 95-
B/2020, Série I de 2020-05-17

Presidência Do Conselho De Ministros

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/133915177

https://dre.pt/application/file/a/133915177


Segurança Social

20 de maio 20

Novas FAQ sobre a Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho 
(Layoff) – Manutenção e Prorrogação

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Medida+Ext+de+Apoio+%C3%A0+Manuten%C3%A7%C
3%A3o+dos+CT+-
+Layoff_Manuten%C3%A7%C3%A3o+e+Prorroga%C3%A7%C3%A3o_15maio.pdf/a48c3e1f-6cbe-
4220-bc8a-2439a10efeb7

Novas FAQ sobre o apoio extraordinário à redução da atividade económica de membro de órgãos 
estatutários 

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Apoio+Ext+redu%C3%A7%C3%A3o+da+act+econ+MOE
_UC.pdf/b4a0808e-e63f-4c21-866f-2bdcb9e49a2f

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Medida+Ext+de+Apoio+%C3%A0+Manuten%C3%A7%C3%A3o+dos+CT+-+Layoff_Manuten%C3%A7%C3%A3o+e+Prorroga%C3%A7%C3%A3o_15maio.pdf/a48c3e1f-6cbe-4220-bc8a-2439a10efeb7
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Apoio+Ext+redu%C3%A7%C3%A3o+da+act+econ+MOE_UC.pdf/b4a0808e-e63f-4c21-866f-2bdcb9e49a2f


EUR-LEX

20 de maio 21

Regulamento (UE) 2020/672 do Conselho, de 19 de maio de 2020

Relativo à criação de um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os 
riscos de desemprego numa situação de emergência (SURE) na sequência do surto 
de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:T
OC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:TOC


CNC

20 de maio 22

Comissão Normalização Contabilística 

Recomendação da CNC sobre o tratamento dos apoios governamentais no âmbito 
da pandemia de Covid-19.

http://www.cnc.min-financas.pt/ApoiosCOVID19.html

http://www.cnc.min-financas.pt/ApoiosCOVID19.html

