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MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

Mais informações: https://bit.ly/2Xneak3

8 de abril 3

https://bit.ly/2Xneak3


MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

I) Formação gratuita para os membros;

II) Devolução das quantias pagas aos formandos inscritos em cursos a decorrer ou
a realizar;

III) Entrega de manuais em formato papel;

IV) Disponibilização gratuita dos manuais de formação;

V) Derrogação do dever de cumprimento de realização de 30 créditos de formação
profissional contínua durante 2020;

VI) Reforço do atendimento técnico da Ordem;

VII) Reforço da plataforma de formação à distância e rede de internet da Ordem;

VIII) Fortalecimento do fundo de solidariedade da Ordem.

Mais informações: https://bit.ly/2Xneak3

8 de abril 4

https://bit.ly/2Xneak3


EVENTOS PRESENCIAIS CANCELADOS 
ATÉ FINAL DE AGOSTO

O Conselho Diretivo da Ordem deliberou cancelar todos os eventos presenciais da
OCC até 31 de agosto, na sequência da pandemia global que o país e o mundo
atravessam. Para além de todas as formações em sala ou auditório, ficam
cancelados diversas conferências e eventos que estavam agendados para os meses
em questão. Estes cancelamentos poderão ser levantados caso o Governo ou a
Direção Geral de Saúde autorizem a realização de eventos antes do final de agosto
onde se esperem grande concentração de pessoas.

Os eventos que sejam passíveis de serem realizados à distância serão
disponibilizados nesse formato, sendo para tal reforçado o programa formativo via e-
learning.

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

8 de abril 5

https://bit.ly/2RBplSL


ADIAMENTO DO EXAME DE
AVALIAÇÃO PROFISSIONAL

A prova agendada para 20 de junho foi adiada para 31 de outubro. Como é do
conhecimento público, o novo Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame
Profissionais (regulamento n.º 160/2020, publicado em Diário da República a 26 de
fevereiro de 2020) entrará em vigor a 1 de julho. Contudo, o exame de outubro
decorrerá ainda de acordo com as regras do regulamento atualmente em vigor.

O terceiro e último exame de avaliação profissional de 2020 foi reagendado para 28
de novembro. Este exame decorrerá já de acordo com as regras do novo
regulamento. Em traços gerais, as principais diferenças residem na duração da prova
(6 horas, quando atualmente é de quatro) e na obrigatoriedade de os candidatos
possuírem um curso de ética.

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


OE 2020
PUBLICAÇÃO

8 de abril 7

O Orçamento do Estado para 2020 já foi publicado em Diário da República e
entra em vigor na hoje, dia 1 de abril.

Mais informações: https://bit.ly/3436Aw8

https://bit.ly/3436Aw8


OE 2020
ANÁLISE DA ORDEM

8 de abril 8

A Ordem debruçou-se sobre a versão final do documento e prepararam uma
análise detalhada. Aproveite e consulte este guia interativo, de navegação
fácil e intuitiva, que a Ordem lhe disponibiliza.

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

https://bit.ly/2WXIYru


OE 2020
FORMAÇÃO EVENTUAL À DISTÂNCIA

8 de abril 9

Com a publicação do OE 2020, iniciam-se as formações à distância, mais
dinâmicas e interativas. Com os formadores Abílio Sousa, Paulo Marques e
Rui Bastos, acreditamos que este novo modelo superará as expectativas de
todos.

Mais informações: https://bit.ly/2Jrk6QS

https://bit.ly/2Jrk6QS


COVID-19
LEGISLAÇÃO/INFORMAÇÕES ÚTEIS

8 de abril 10

A Ordem disponibiliza uma página com informação agregada com guias
práticos, legislação, vídeos e outras informações úteis. Esta é uma página em
atualização permanente e de consulta obrigatória para contabilistas
certificados e seus clientes.

Mais informações: https://bit.ly/2QpxlW2

https://bit.ly/2QpxlW2


COVID-19
GUIA PRÁTICO PARA O CC

8 de abril 11

Informações práticas, atualizadas diariamente, de âmbito profissional, civil,
fiscal, laboral e segurança social, financeiro e económico, proteção de dados
pessoais e entre outras matérias que se revelem importantes para os
contabilistas certificados.

Mais informações: https://bit.ly/2TUAu2q

https://bit.ly/2TUAu2q


COVID-19
DICAS E ALERTAS

8 de abril 12

A Ordem preparou um documento com perguntas e respostas de grande
pertinência sobre os efeitos que a emergência sanitária está a ter na vida dos
membros, tanto no cumprimento das obrigações fiscais como na relação com
os seus clientes.

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

https://bit.ly/2WsbdOy


REVISTA CONTABILISTA
MARÇO

- Entrevista a Francisco George;

- COVID-19 (Informações úteis);

- TOConline: formação personalizada;

- Justo impedimento;

- E muito mais.

Mais informações: https://bit.ly/2UR3uIH

8 de abril 13

https://bit.ly/2UR3uIH


A JOANINHA E A COVID-19

A Ordem disponibiliza a versão digital do livro «A
Joaninha e a COVID-19 - Uma história de saúde pública
para crianças», da autoria de Clotilde Celorico Palma e
Rita Celorico Palma Ramos.

Este livro insere-se num projeto de investigação
científica da série Joaninha, que conta já com diversos
livros (Joaninha e o impostos - uma história de
educação fiscal para crianças, adolescentes e
universitários) em Portugal, nos PALOP e em países
hispânicos, sobre Cidadania e Educação Fiscal e
Ambiental, patrocinado CIDEEFF, ISCAL e pela OCC.

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

8 de abril 14

https://bit.ly/2JNgfhf


NOVOS MÓDULOS TOCONLINE

8 de abril 15

O TOConline disponibiliza a partir de hoje, 2 de março de 2020, dois
novos módulos: arquivo digital e gestão de gabinetes.

Trata-se de mais um passo na evolução e crescimento deste software
de gestão, tornando esta, cada vez mais, numa plataforma atualizada,
com serviços integrados, e à medida das necessidades dos contabilistas
certificados e dos empresários

Mais informações:

https://bit.ly/2Q0gatZ

https://bit.ly/2Q0gatZ


COLEÇÃO ESSENCIAL 2020

Disponibilização da 4.ª edição da Coleção Essencial. Todos os guias
profissionais encontram-se já disponíveis em formato digital, exceto
o referente ao IRC, que será divulgado oportunamente.

Mais informações: https://bit.ly/333MrpB

8 de abril 16

https://bit.ly/333MrpB


SIMULADORES OCC 2020

A Ordem disponibiliza no seu site uma área exclusiva que agrega os
simuladores em vigor e os de anos anteriores. Trata-se de mais uma
ferramenta disponibilizada pela Ordem que tem por objetivo ajudar os
contabilistas certificados. Os simuladores estão disponíveis em versão
web e em excel.

Mais informações: https://bit.ly/2W62mSG
8 de abril 17

https://bit.ly/2W62mSG
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SIMULADORES OCC 2020

Lei n.º 2/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31

Orçamento do Estado para 2020

https://dre.pt/application/file/a/130891365

Lei n.º 3/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31

Grandes Opções do Plano para 2020

https://dre.pt/application/file/a/130891366

8 de abril 19

https://dre.pt/application/file/a/130891365
https://dre.pt/application/file/a/130891366


COVID 19

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020 - Diário da República n.º
66/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-02

Renova a declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação
de uma situação de calamidade pública
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized?serie=I&day=2020-04-
02&date=2020-04-01

Decreto n.º 2-B/2020 - Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento,
Série I de 2020-04-02

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2020-04-
02&date=2020-04-01

8 de abril 20

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01


COVID 19

Portaria n.º 85-A/2020 - Diário da República n.º 67/2020, 1º
Suplemento, Série I de 2020-04-03

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios
de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor
social e solidário, em razão da situação epidemiológica do novo
coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições particulares
de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social,
organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e
equiparadas no funcionamento das respostas sociais.

https://dre.pt/application/file/a/131068264

8 de abril 21

https://dre.pt/application/file/a/131068264


COVID 19

Portaria n.º 86/2020 - Diário da República n.º 67-A/2020, Série I de 2020-04-04

Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e
mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º
10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural
do Continente.

https://dre.pt/application/file/a/131124495

Portaria n.º 88-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
06

Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações (DMR),
aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro.

https://dre.pt/application/file/a/131124498

8 de abril 22

https://dre.pt/application/file/a/131124495
https://dre.pt/application/file/a/131124498


COVID 19

Portaria n.º 89/2020 - Diário da República n.º 69/2020, Série I de 2020-04-07

Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às
formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do
imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos
Impostos Especiais de Consumo (CIEC)

https://dre.pt/application/file/a/131193513

Despacho n.º 4148/2020 - Diário da República n.º 67-A/2020, Série II de 2020-04-05

Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição alimentar e
determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos
automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações.

https://dre.pt/application/file/a/131124509

8 de abril 23

https://dre.pt/application/file/a/131193513
https://dre.pt/application/file/a/131124509


COVID 19

Lei n.º 4-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06

Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19.

https://dre.pt/application/file/a/131193532

Lei n.º 4-C/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06

Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos
de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/131193534

8 de abril 24

https://dre.pt/application/file/a/131193532
https://dre.pt/application/file/a/131193534


COVID 19

Decreto-Lei n.º 12-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-
04-06

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19
(alterações no apoio aos trabalhadores independentes e regulamentação do apoio a sócios-
gerentes)

https://dre.pt/application/file/a/131193535

Decreto-Lei n.º 13/2020 - Diário da República n.º 69/2020, Série I de 2020-04-07

Altera a certificação PME por via eletrónica de micro, pequena e média empresas

https://dre.pt/application/file/a/131193511

Decreto-Lei n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-07

Altera o prazo de implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2020-04-
07&date=2020-04-01
8 de abril 25

https://dre.pt/application/file/a/131193535
https://dre.pt/application/file/a/131193511
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01


COVID 19

Decreto-Lei n.º 14-B/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-07

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19, no âmbito
dos sistemas de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2020-04-
07&date=2020-04-01

Decreto-Lei n.º 14-C/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-07

Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos
operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-
07&date=2020-04-01

8 de abril 26

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01


COVID 19

Segurança Social – Formulários

Requerimento para acordo de regularização voluntária de dívida
http://www.seg-social.pt/documents/10152/696041/RC_3049.pdf/d70fba53-6ffc-4873-9d75-bfe7229273c8

Segurança Social - Trabalhadores com subsídio de assistência à família

Estando a decorrer o prazo para o pedido excecional de assistência à família, em que o 
trabalhador tem direito a receber um apoio financeiro, mensal, ou proporcional, 
correspondente a 2/3 da sua remuneração base, pago em partes iguais pela entidade 
empregadora e pela Segurança Social, a entidade empregadora deve apresentar a Declaração 
de Remunerações (DR), entre o dia 1 e o dia 10 de abril, com referência ao mês de março.

Tendo presente o período de adaptação necessário a estas novas medidas, as entidades 
empregadoras devem seguir um dos procedimentos disponíveis para entrega da Declaração de 
Remunerações (DR) dos trabalhadores abrangidos pelo subsídio.
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/COVID-19+-+Medidas+Excecionais+Como+proceder+-
+Entidades+Empregadoras/d57b3fae-55a0-42bf-8708-f1253159d296

8 de abril 27

http://www.seg-social.pt/documents/10152/696041/RC_3049.pdf/d70fba53-6ffc-4873-9d75-bfe7229273c8
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/COVID-19+-+Medidas+Excecionais+Como+proceder+-+Entidades+Empregadoras/d57b3fae-55a0-42bf-8708-f1253159d296


COVID 19

Segurança Social - Atribuição e NISS na Hora a cidadãos estrangeiros

Para exercício de atividade profissional por conta de outrem ou atividade 
profissional independente

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atribuicao-
de-niss-na-hora-a-cidadaos-estrangeir-2

Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT)

Lay-off Simplificado – Medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia COVID-19 

https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-
e-empregadores-faq/medidas-excecionais-e-temporarias-de-resposta-a-
epidemia-covid-19

8 de abril 28

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atribuicao-de-niss-na-hora-a-cidadaos-estrangeir-2
https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq/medidas-excecionais-e-temporarias-de-resposta-a-epidemia-covid-19


CNC

Comissão Normalização Contabilística

Recomendação da CNC sobre o tratamento dos impactos do Covid-19 no relato
financeiro das empresas e entidades em SNC e das entidades públicas

http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19.html

Foram divulgadas 2 FAQ (32 e 33) para o setor empresarial: uma sobre o
Goodwill relativo a investimentos em associadas e outra sobre o ganho com
compra a baixo preço no âmbito de uma concentração de atividades
empresariais.

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

8 de abril 29

http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19.html
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html


IRS

Declaração Modelo 3 do IRS

Prazos para entrega do IRS:

De 1 de abril a 30 de junho, para todos os tipos de rendimento.

Informação de apoio à entrega (rendimentos de 2019).

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Entrega_mod_3_IRS
_2019.aspx

8 de abril 30

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Entrega_mod_3_IRS_2019.aspx


IVA

Ofício-circulado n.º 30219/2020, de 02/04

IVA - Orçamento do Estado para 2020. Alterações ao Código do IVA e
legislação complementar.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instr
ucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30219_2020.pdf

8 de abril 31

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30219_2020.pdf


IMT

Ofício-circulado n.º 40118/2020, de 03/04

IMT - tabelas práticas em vigor a partir de 1 de abril de 2020.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instr
ucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_40118_2020.pdf

8 de abril 32

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_40118_2020.pdf

