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AUDIÇÃO COF
COMISSÃO PARLAMENTAR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

A Bastonária da Ordem, ontem, 21 de abril, na COF, onde, entre outros
assuntos, os deputados pretenderam ouvir Paula Franco sobre as
exigências que os bancos estão a apresentar às empresas para a
concessão das linhas de crédito disponibilizadas pelo governo, após
várias denúncias promovidas pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

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

22 de abril 3

https://bit.ly/3cBveqY


MINUTA E PARECER –
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Na sequência do compromisso assumido publicamente, em virtude das
exigências que as entidades bancárias estão a solicitar na atribuição das
linhas de crédito Covid-19 e avaliação ou renovação das linhas de
crédito existentes, a Ordem dos Contabilistas Certificados disponibiliza
aos seus membros uma minuta e o parecer sobre os elementos
contabilísticos a apresentar às instituições financeiras.

Mais informações: https://bit.ly/2xm4iwz

22 de abril 4

https://bit.ly/2xm4iwz


RELATO INTEGRADO
INTERCALAR – 1.º T 2020
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A Ordem divulgou dia 15 de abril, o Relato Integrado Intercalar respeitante ao
1.º trimestre de 2020, abrangendo o período compreendido entre 1 de
janeiro e 31 de março. A divulgação de forma regular e transparente da
informação económico-financeira da Ordem continua a ser uma marca do
Conselho Diretivo.

Mais informações: https://bit.ly/34WuPgj

https://bit.ly/34WuPgj


MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

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


MATERIAIS DE APOIO À FORMAÇÃO

22 de abril 8

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


PLANOS PRESTACIONAIS
IVA/IRS/IRC

Encontra-se disponível, no Portal das Finanças, a possibilidade de
adesão aos planos prestacionais do pagamento do IVA e das retenções
na fonte (IRS/IRC) no âmbito das medidas de flexibilização do
pagamentos dos impostos devidos no 2.º trimestre de 2020. Esta
adesão pode ser efetuada até à data limite em que esses pagamentos
forem devidos.

Guia explicativo: https://bit.ly/3cCLUyb

Mais informações: https://bit.ly/34SLjWH

22 de abril 9

https://bit.ly/3cCLUyb
https://bit.ly/34SLjWH


OE 2020
ANÁLISE DA ORDEM
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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

22 de abril 11

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/2Koo6C7

https://bit.ly/2Koo6C7


COVID-19
LEGISLAÇÃO/INFORMAÇÕES ÚTEIS
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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


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

22 de abril 13

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
22 de abril 14

https://bit.ly/2W62mSG
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COVID 19

Portaria n.º 94-A/2020 - Diário da República n.º 75/2020, 1º Suplemento, 
Série I de 2020-04-16

Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à 
família, dos apoios extraordinários à redução da atividade económica de 
trabalhador independente e à manutenção de contrato de trabalho em situação 
de crise empresarial, do diferimento das contribuições dos trabalhadores 
independentes e do reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do 
sistema de segurança social

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized

22 de abril 16

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized


COVID 19

Perguntas Frequentes - FAQ

DSGCT - DL n.º 10-F/2020 e DL n.º 10-G/2020 de 26 de março - regime 
excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 - Efeito na Execução Fiscal

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/FAQ/Do
cuments/FAQ_COVID_19_JT.pdf

Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 2020-04-17

Procede à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

https://dre.pt/application/file/a/131915535

22 de abril 17

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/FAQ/Documents/FAQ_COVID_19_JT.pdf
https://dre.pt/application/file/a/131915535


COVID 19

Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020, de 2020-04-17

Autorização para a renovação do estado de emergência

https://dre.pt/application/file/a/131915536

Decreto n.º 2-C/2020, de 2020-04-17

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República

https://dre.pt/application/file/a/131915537

22 de abril 18

https://dre.pt/application/file/a/131915536
https://dre.pt/application/file/a/131915537


COVID 19

Despacho n.º 4698-F/2020, de 2020-04-17

Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas presenciais, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/131915542

Lei n.º 10/2020, de 2020-04-18

Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da 
notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/131915555

22 de abril 19

https://dre.pt/application/file/a/131915542
https://dre.pt/application/file/a/131915555


COVID 19

Despacho n.º 4699/2020, de 2020-04-18

Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a 
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual 
identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como 
de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao 
máximo de 15%

https://dre.pt/application/file/a/131915561

22 de abril 20

https://dre.pt/application/file/a/131915561


COVID 19

Despacho n.º 4756-A/2020, de 2020-04-20

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino 
da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação 
de profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do novo 
coronavírus - COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/131986969

22 de abril 21

https://dre.pt/application/file/a/131986969


COVID 19

Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Postos de Trabalho

Situação contributiva e tributária regularizada - as Entidades Empregadoras 
devem conceder autorização à Segurança Social, através do Portal das Finanças, 
para consulta da regularização da situação tributária na Autoridade Tributária e 
Aduaneira.

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-
extraordinaria-de-apoio-a-manutencao-dos-postos-de-trabalho

22 de abril 22

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/medida-extraordinaria-de-apoio-a-manutencao-dos-postos-de-trabalho


COVID 19

Apoios Excecionais no âmbito da crise epidémica do COVID19

Pagamento dos apoios por Transferência Bancária - o IBAN deve ser registado 
ou atualizado através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção Alterar 
a conta bancária.

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoios-
excecionais-no-ambito-da-crise-epidemica-do-covid19

22 de abril 23

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoios-excecionais-no-ambito-da-crise-epidemica-do-covid19


COVID 19

COVID-19 – Requerimento de Apoios Excecionais

No âmbito dos apoios excecionais e extraordinários previstos no Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, para trabalhadores por conta de outrem, 
trabalhadores independentes e membros de órgãos estatutários, informação 
sobre os prazos de entrega dos próximos requerimentos.

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

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16954868/Apoios+excecionais_prazos+requerimento.pdf/94e7aef
9-6195-480c-8968-10761192a59c

22 de abril 24

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-requerimento-de-apoios-excecionais
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Apoios+excecionais_prazos+requerimento.pdf/94e7aef9-6195-480c-8968-10761192a59c


COVID 19

Perguntas Frequentes - FAQ

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
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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


IVA 

Processo: nº 17077, de 2020-04-08

Inversão do sujeito passivo - Venda de eucaliptos para corte (árvores em pé) 
por não sujeitos passivos do imposto (particulares), sendo o respetivo abate e 
corte da madeira realizado pelo sujeito passivo adquirente

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculat
ivas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_17077.pdf

22 de abril 26

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_17077.pdf


ISV

Oficio-circulado n.º 35129/2020, de 08/04

Isenção do Imposto Sobre Veículos - Famílias numerosas.

http://info-
aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados
_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35129_2020.pdf
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http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35129_2020.pdf


Outros

Portaria n.º 98/2020, de 2020-04-20

Procede à alteração da Portaria n.º 320-A/2011, de 30 de dezembro - criação da 
Direção de Serviços de Apoio e Defesa do Contribuinte

https://dre.pt/application/file/a/131986960

22 de abril 28

https://dre.pt/application/file/a/131986960

