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#MEMBROSPRIMEIRO
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12 de maio de 2020 acaba de entrar para a
história da OCC: foi o dia em que mais
chamadas telefónicas foram atendidas
pelos serviços da instituição.

#MEMBROSPRIMEIRO

#UMAORDEMDESERVIÇOPÚBLICO

Mais informações: https://bit.ly/2T0fvtY

https://bit.ly/2T0fvtY


APOIOS – SEGURANÇA SOCIAL
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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


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 RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL – 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
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https://bit.ly/3brlLl1


SEGURO DE SAÚDE
– 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
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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/2yoRfuR

https://bit.ly/2yoRfuR


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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Mais informações: https://bit.ly/2yoRfuR

https://bit.ly/2yoRfuR


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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DESCOMPLICAR O OE 2020

13 de maio 15

CONFERÊNCIA

DESCOMPLICAR O OE 2020

18 DE MAIO ÀS 15H



MEDIDAS DE APOIO PROFISSIONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

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


MEDIDAS DE APOIO PROFISSIONAL
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
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https://bit.ly/2Xneak3


MATERIAIS DE APOIO À FORMAÇÃO
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A Ordem disponibiliza uma área exclusiva para membros com os materiais de
apoio às formações. Neste local pode encontrar os manuais das formações
eventuais, segmentadas e à distância, relativos aos anos de 2018, 2019 e
2020. Recordamos que as restantes apresentações dos cursos podem ser
encontradas na Pasta CC em «Formação». Esta iniciativa insere-se no pacote
de medidas de apoio profissional e social aos membros recentemente
deliberado pelo Conselho Diretivo

Mais informações: https://bit.ly/3bu7ftx

https://bit.ly/3bu7ftx


NOTÍCIAS TÉCNICAS

Todos os dias, as mais recentes e importantes informações técnicas
para um melhor apoio aos contabilistas certificados.

Mais informações: https://bit.ly/2W7eWR4

13 de maio 19

https://bit.ly/2W7eWR4


COVID-19
LEGISLAÇÃO/INFORMAÇÕES ÚTEIS

13 de maio 20

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
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COVID 19
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Lei n.º 13/2020, de 2020-05-07

- Consagra, com efeitos temporários, uma isenção de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) para 
as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos do 
surto de COVID-19 pelo Estado e outros organismos públicos ou por organizações sem fins lucrativos;

- Determina, com efeitos temporários, a aplicação da taxa reduzida de IVA às importações, 
transmissões e aquisições intracomunitárias de máscaras de proteção respiratória e de gel 
desinfetante cutâneo;

- Procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado para 2020.

https://dre.pt/application/file/a/133165997

https://dre.pt/application/file/a/133165997


COVID 19
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Decreto-Lei n.º 20-B/2020, de 2020-05-06

Estabelece um apoio extraordinário e temporário, a título de compensação salarial, 
aos profissionais da pesca, em resultado da pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/133165990

Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020, de 2020-05-07

Deveres de prestação de informação aos clientes bancários sobre a moratória 
pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre 
moratórias privadas

https://dre.pt/application/file/a/133154470

https://dre.pt/application/file/a/133165990
https://dre.pt/application/file/a/133154470


COVID 19
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Segurança Social - Prorrogação do Layoff

Instruções de Preenchimento do anexo do formulário RC 3057-DGSS

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16954868/Instru%C3%A7%C3%B5es+de+Preenchimento+do+Anexo+ao+Modelo+R
C+3057.pdf/47b406b9-39e8-48f8-82e9-5059e856b55c

Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 2020-05-07

O presente Decreto-Lei procede, no âmbito da pandemia da doença COVID -19:

- À adoção de medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego;

- À criação de um regime especial de acesso ao rendimento social de inserção;

- À nona alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março (apoio aos MOE e TI);

- À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março (Diferimento do pagamento de 
contribuições).

https://dre.pt/application/file/a/133324686

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Instru%C3%A7%C3%B5es+de+Preenchimento+do+Anexo+ao+Modelo+RC+3057.pdf/47b406b9-39e8-48f8-82e9-5059e856b55c
https://dre.pt/application/file/a/133324686


COVID 19
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Despacho n.º 5335-A/2020, de 2020-05-07

COVID-19 - gel desinfetante - taxa reduzida de IVA

https://dre.pt/application/file/a/133324681

Recomendações da CNC sobre o tratamento dos impactos do Covid-19 
no relato financeiro das empresas e entidades em SNC e das entidades 
públicas - ATUALIZADO 06/05/2020.

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

https://dre.pt/application/file/a/133324681
http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19.html


COVID 19
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Lei n.º 14/2020, de 2020-05-09

Terceira 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.

https://dre.pt/application/file/a/133459483

COVID-19 – Requerimento de Apoios Excecionais - Nova data

Apoio Excecional à Família para Trabalhadores por conta de Outrem e Trabalhadores 
Independentes - relativo ao mês de abril – de 1 a 13 de maio

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-
requerimento-de-apoios-excecionais

https://dre.pt/application/file/a/133459483
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-requerimento-de-apoios-excecionais


COVID 19

13 de maio 27

Medida de Apoio Excecional à Família

Caso se pretenda efetuar alteração ao requerimento de abril existe a possibilidade 
de corrigir as datas de início e fim do apoio.

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-de-
apoio-excecional-a-familia

Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 12 de maio de 2020

- Decreto-lei que estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, 
pequenas e médias empresas, no contexto da doença CVID-19

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-
ministros?i=346

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-de-apoio-excecional-a-familia
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=346


IVA
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Ofício-circulado n.º 30221/2020, de 12/05

IVA - Prorrogação do Prazo para Entrega da Declaração Periódica e Pagamento do 
Respetivo Imposto. 

Apuramento do Imposto com Base no Sistema e-fatura. 

Prorrogação do Prazo para Entrega da Declaração de Informação Contabilística e 
Fiscal, Anexos e Mapas Recapitulativos.

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_ad
ministrativas/Documents/Oficio_Circulado_30221_2020.pdf

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30221_2020.pdf

