TERMO DE ACEITAÇÃO

MEDIDAS:




APOIAR.PT/APOIAR.RESTAURAÇÃO
APOIAR+SIMPLES
APOIAR RENDAS

1) Para verificar se já tem o Termo de Aceitação Assinado, de qualquer uma das medidas
elencadas, deverá aceder à candidatura entrando diretamente na PAS da EMPRESA, com as
credenciais da AT da Empresa/Empresário, em:

https://pas.compete2020.gov.pt/pas2/acesso/app/LoginPAS.php
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2) Deverá de seguida entrar nos PROJETOS ASSOCIADOS À CONTA, e selecionar a
candidatura que pretende visualizar:

3) Terá então acesso ao ÍCONE, entre outros, do TERMO DE ACEITAÇÃO (no caso de ter
sido notificado com decisão favorável)
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4) É importante verificar, em todas as candidaturas que submeteu, se o termo já está
submetido/validado, entrando no ícone do Termo de Aceitação:

Caso não esteja como ACEITE, irá aparecer por debaixo do termo de aceitação, no fim da
página, a opção “ACEITAR”, a qual deve confirmar/submeter.
Só com essa ação é que ficará concluída a aceitação, aparecendo então “TERMO VALIDADO”,
sendo iniciado o ciclo de recebimentos da candidatura.
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PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL (última tranche do APOIAR.PT)

No que respeita ao Programa Apoiar.PT, o pagamento é feito em 2 tranches.
Os primeiros 50% são adiantados aquando da assinatura eletrónica do Termo de Aceitação.
Porém, os restantes 50%, requerem a submissão do PEDIDO FINAL, que é feita em 2 fases:
1) Entrar na PAS da Empresa/Empresário, em:
https://pas.compete2020.gov.pt/pas2/acesso/app/LoginPAS.php
a) Selecionar a candidatura que pretende:

b) Clicar no botão de “PEDIDO DE PAGAMENTO/ALTERAÇÃO”
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c) Deverá clicar em NOVO PEDIDO (relativo ao PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL), e
de seguida em CONFIRMAR NOVO PEDIDO:

(existe inclusive a possibilidade de alterar CC, para os casos em que houve transição de
contabilista certificado).
Desta forma, fica iniciado o PEDIDO FINAL, mas o mesmo tem que ser SUBMETIDO no passo
seguinte:
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2) Entrar na PAS do CC, com as credenciais da AT do Contabilista Certificado:
https://pas.compete2020.gov.pt/pas2/acesso/app/LoginCC.php#

a) Selecionar a candidatura que pretende, clicando no “lápis amarelo”, por forma a
submeter o Pedido Final:
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b) Entrar no Formulário de Pedido de Pagamento final, verificar se está tudo conforme,
e clicar então no fim da página, em VALIDAR e SUBMETER:
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Alertas:



Após a submissão do pedido final, pode sempre consultar o circuito dos pagamentos
ou o estado do processo, na PAS da EMPRESA, no botão RESUMO:
(https://pas.compete2020.gov.pt/pas2/acesso/app/LoginPAS.php)



No caso de haver majorações (apenas para quebras superiores a 50%), em que o pedido
final já esteja submetido, não necessita fazer mais pedidos, pois é automático.



Alguma dúvida na operacionalização/submissão dos pedidos de pagamento final,
aconselhamos que use o email específico da Ordem para o Programa Apoiar:
apoiar.pt@occ.pt
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