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OE 2020
PUBLICAÇÃO

1 de abril 2

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

1 de abril 3

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

1 de abril 4

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

1 de abril 5

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

1 de abril 6

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

1 de abril 7

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


NOVOS MÓDULOS TOCONLINE

1 de abril 8

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

1 de abril 9

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
1 de abril 10

https://bit.ly/2W62mSG
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OE
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Lei n.º 2/2020, de 2020-03-31

Orçamento do Estado para 2020

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

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


COVID 19

1 de abril 13

Decreto n.º 2-A/2020, de 2020-03-20 

Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março

https://dre.pt/application/file/a/130519527

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020, de 2020-03-23

Diferimento das prestações vincendas relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito 
de sistemas de incentivos do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 no 
caso de empresas com quebras do volume de negócios ou de reservas superiores a 20 %.

https://dre.pt/application/file/a/130606979

https://dre.pt/application/file/a/130519527
https://dre.pt/application/file/a/130606979


COVID 19

1 de abril 14

Despacho Normativo n.º 4/2020, de 2020-03-25

Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades 
de tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos 
efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130601012

Portaria n.º 81/2020, de 2020-03-26

Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus 
— COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 (PDR 2020)

https://dre.pt/application/file/a/130699813

https://dre.pt/application/file/a/130601012
https://dre.pt/application/file/a/130699813


COVID 19

1 de abril 15

Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 2020-03-26

Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições 
sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130779602

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 2020-03-26

Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da 
pandemia COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130779603

Decreto-Lei n.º 10-H/2020, de 2020-03-26

Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em 
cartões, em detrimento de meios de pagamento tradicionais, como as moedas e as notas, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130779604

https://dre.pt/application/file/a/130779602
https://dre.pt/application/file/a/130779603
https://dre.pt/application/file/a/130779604


COVID 19

1 de abril 16

Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 2020-03-26

Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 
particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um 
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130779606

Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 2020-03-26

Altera as regras gerais de aplicação dos programas operacionais e dos programas de 
desenvolvimento rural financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento, para o 
período de programação 2014 -2020, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de 
pagamento.

https://dre.pt/application/file/a/130779608

https://dre.pt/application/file/a/130779606
https://dre.pt/application/file/a/130779608


COVID 19
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Segurança Social - Formulários

Requerimento – Situação de Crise Empresarial – Apoio Extraordinário à Manutenção do 
Contrato de Trabalho/ Código do Trabalho (Layoff)

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-
a063-e510800a0141

Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 2020-03-28

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime 
excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130829946

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141
https://dre.pt/application/file/a/130829946


COVID 19
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Segurança Social - Formulários

Requerimento – Situação de Crise Empresarial – Apoio Extraordinário à Manutenção do Contrato de Trabalho/ 
Código do Trabalho (Layoff)

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141

Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 2020-03-28

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime excecional e 
temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130829946

Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 2020-03-28

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 
estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia 
COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/130829947

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141
https://dre.pt/application/file/a/130829946
https://dre.pt/application/file/a/130829947


COVID 19

1 de abril 19

Despacho n.º 129/2020-XXII, de 27/03, do SEAF

- Declarações periódicas do IVA referentes ao período de fevereiro de 2020, podem ser calculadas tendo 
por base os dados constantes do E-Fatura;

- A substituição destas declarações periódicas será possível, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, 
com base na totalidade da documentação de suporte, desde que essa substituição e respetivo 
pagamento/acerto ocorra durante o mês de julho de 2020;

- Durante abril, maio e junho, devem ser aceites faturas em PDF, as quais são consideradas faturas 
eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal;

- Confirmação da aplicação do regime do justo impedimento do contabilista certificado às situações em 
que este e/ou o seu cliente não puderam(em) cumprir as obrigações declarativas que estão a seu cargo 
nas circunstâncias de (i) infeção pelo COVID-19 ou isolamento profilático determinado por Autoridade de 
Saúde ou (ii) nas situações de fixação de cerco sanitário que interdite as deslocações do contribuinte ou 
do contabilista certificado de e para as zonas abrangidas.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despa
cho_SEAF_129_2020_XXII.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf


COVID 19

1 de abril 20

COVID-19 | Medidas de apoio excecional - Trabalho

- Proteção dos postos de trabalho

Ao abrigo do regime simplificado de acesso ao lay off, os empregadores poderão ter um apoio 
da Segurança Social relativamente aos trabalhadores ao seu serviço, durante o período das 
medidas de contenção.

- Diferimento do cumprimento das obrigações contributivas

Estas medidas preveem a flexibilização do pagamento das contribuições à Segurança Social 
devidas nos meses de março, abril e maio de 2020

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-medidas-de-apoio-
excecion-1

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-medidas-de-apoio-excecion-1


COVID 19

1 de abril 21

Apoio excecional à família para trabalhadores independentes e serviço doméstico – Já 
disponível em Segurança Social Direta

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-
social.pt%2Fptss%2Fcaslogin

COVID-19 | Medidas de apoio excecional – Assistência a Filhos e Netos

O formulário online para requerer o apoio excecional à família, no âmbito da crise epidémica 
do COVID19, já está disponível na Segurança Social Direta. O período para requerer este apoio é 
de 30 de março a 9 de abril.

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-medidas-de-
apoio-excecional-assistencia-a-filhos-e-netos

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-medidas-de-apoio-excecional-assistencia-a-filhos-e-netos


Imposto do Selo

1 de abril 22

Despacho n.º 121/2020-XXII, de 24/03, do SEAF

Prorrogação da utilização da nova Declaração Mensal de Imposto do Selo 
(DMIS) para as operações e factos sujeitos a Imposto do Selo para janeiro de 
2021.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos
_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf


IRS

1 de abril 23

Ofício-circulado n.º 20220/2020, de 26/03

Declaração modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2020 - reformulação 
da declaração Modelo 3 e de grande parte dos seus anexos e respetivas 
instruções de preenchimento.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes
_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20220_2020.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20220_2020.pdf


IVA

1 de abril 24

Despacho n.º 122/2020-XXII-SEAF, de 24/03

Isenção do Art.º 15.º, n.º 10, alínea a) do Código do IVA

Consideram pessoas carenciadas para efeitos desta isenção aqueles que se 
encontrem a receber cuidados de saúde no atual contexto pandémico, as quais 
são consideradas vítimas de catástrofe.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos
_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf


Relatório único

1 de abril 25

Relatório Único 2019

A entrega ocorre a partir de 16 de março de 2020. Na sequência do 
estado de alerta em que nos encontramos devido à epidemia 
COVID-19, a data final de entrega do RU está a ser ponderada e será 
reajustada oportunamente.

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam

