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A. Introdução 
 

Os organismos de investimento coletivo são 
regularmente objeto de alterações regulatórias, 
quer a nível europeu, quer a nível nacional, que 
visam, antes de mais, assegurar a proteção dos 
interesses dos investidores. Por mais sofistica-
das que sejam as exigências impostas, desde os 
limites de investimento às políticas de gestão de 
risco ou de remuneração, elas procuram em pri-
meiro lugar criar as condições para que uma 
gestão profissional empregue os meios e técni-
cas necessários para gerar o retorno que os in-
vestidores desejam.  
 
Percebe-se bem esta preocupação na medida em 
que estes veículos captam uma enorme fatia do 
investimento, correspondendo esta, no final de 
2015, a cerca de 15% do Produto Interno Bruto 
a preços correntes1. 
 
Pela grandeza dos montantes sob gestão e pelo 
modo como a atividade se cruza com a das de-
mais entidades do setor financeiro, os organis-
mos de investimento coletivo são ainda objeto 
de regras que visam assegurar a prevenção do 
risco sistémico e assim proteger o próprio setor 
e evitar impactos que possam afetar outros utili-
zadores do sistema financeiro.  

 
Dada esta sua relevância, a constituição, a orga-
nização e o funcionamento dos organismos de 
investimento coletivo implicam a adoção de 
políticas, procedimentos e mecanismos, bem 
como a intervenção de um conjunto de entida-
des cuja função é assegurar o cumprimento de 
diversas regras e, consequentemente, contribuir 
para que os investidores obtenham a contrapar-
tida esperada e mantenham a confiança no siste-
ma, assim concorrendo para o regular funciona-
mento do mercado de capitais. 
 
Talvez a entidade de controlo que mais natural-
mente se evoca seja a autoridade de supervisão. 
Em Portugal, a regulação e supervisão dos or-
ganismos de investimento coletivo são atribui-
ções da CMVM. Pelas suas atribuições e pode-
res, a CMVM tem naturalmente uma responsa-
bilidade central no acompanhamento da ativida-
de dos organismos de investimento coletivo, 
velando pelo cumprimento da lei, promovendo 
uma cultura de competência, responsabilidade e 
transparência, prevenindo e reprimindo as atua-
ções contrárias à lei. Pela responsabilidade de 
supervisão prudencial da maioria das entidades 
gestoras e de várias das categorias de entidades 
relacionadas com os organismos de investimen-
to coletivo e enquanto autoridade nacional res-
ponsável pela política macroprudencial, o Ban-
co de Portugal surge igualmente como entidade 

* Jurista da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, atualmente no Departamento de Supervisão da Gestão do Investimento Coleti-
vo. As opiniões expressas neste texto são as da autora e não vinculam a CMVM. 
** Economista da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, atualmente no Departamento de Supervisão da Gestão do Investimento 
Coletivo. ROC com inscrição pendente. As opiniões expressas neste texto são as da autora e não vinculam a CMVM. 
 
1- Informação relativa ao valor sob gestão agregado dos organismos de investimento mobiliário, imobiliário e de capital de risco reportado 
à CMVM pelas respetivas sociedades gestoras, num total de 27.184 milhões de euros. Informação sobre o PIB disponível em http://
www.bportugal.pt/Mobile/BPStat/Serie.aspx?IndID=723449&SerID=1768024&View=data&SW=1349 
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Porém, foram estabelecidas outras linhas de 
defesa do interesse dos investidores fora da es-
fera pública, que, pela sua proximidade com o 
veículo de investimento e pela natureza das su-
as funções, contribuem de modo decisivo para o 
regular funcionamento dos organismos de in-
vestimento coletivo. 
 

Dentre estas, merece destaque o auditor, sobre o 
qual se desenvolverá este texto. Naturalmente, 
este destaque não afasta a importância de outras 
entidades, nomeadamente do depositário, que 
assume igualmente funções de controlo. Aliás, 
estas funções, bem como as relativas à guarda 
de ativos, foram recentemente objeto de reforço 
e aperfeiçoamento a nível europeu2, asseguran-
do a sua maior independência face à entidade 
gestora e um regime de responsabilidade mais 
exigente. 
 

Mais conhecidos pela sua intervenção junto de 
entidades emitentes de valores mobiliários ad-
mitidos à negociação em mercado regulamenta-
do, os auditores têm assumido não apenas a 
revisão da informação financeira regular destes 
veículos, como a intervenção noutros momen-
tos relevantes do seu funcionamento. 
 

No primeiro regime nacional dos Fundos de 
Investimento Mobiliário3, estabelecido pelo 

Decreto n.º 46 342, de 20 de maio de 1965, não 
se previa a intervenção de auditores4.  
 

Porém, em 1965 existia a Inspecção-Geral de 
Crédito e Seguros, entidade pública competente 
para os atos de fiscalização da atividade finan-
ceira de entidades públicas ou particulares que, 
pela sua importância para o mercado de capi-
tais, o Conselho de Ministros lhe atribuísse, sob 
proposta do Ministro das Finanças5. Pelo que 
bem se compreende que o primeiro regime jurí-
dico dos Fundos de Investimento Mobiliário 
tenha determinado6 que as contas dos fundos 
fossem encerradas anualmente e submetidas à 
apreciação da Inspecção-Geral de Crédito e Se-
guros.  
 

A importância destes veículos de investimento 
no mercado de capitais, declarada de início no 
preâmbulo do diploma de 1965, foi, pois, devi-
damente refletida num regime de controlo das 
contas dos fundos por uma entidade pública. 
Importa ainda reter desse primeiro momento 
que a intervenção da Inspecção-Geral não se 
limitava à fiscalização das contas. Era igual-
mente chamada a intervir em situações de sus-
pensão da emissão de certificados ou das opera-
ções de resgate, devendo a sociedade gestora 
comunicar-lhe as razões de tal suspensão e po-
dendo a Direcção-Geral fixar o prazo máximo 
da suspensão7.  

2- No que respeita a organismos de investimento alternativos, com a aprovação da Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 8 de junho de 2011, relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos, e do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013 
da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que complementa a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito às isenções, condições gerais de funcionamento, depositários, efeito de alavanca, transparência e supervisão. No que respeita a 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, os chamados organismos harmonizados – (UCITS), com a Diretiva 2014/91/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que altera a Diretiva 2009/65/CE que coordena as disposições legislati-
vas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), no que 
diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções. 
 
3- A expressão ‘organismos de investimento coletivo’, que usaremos ao longo do texto, engloba não só os fundos de investimento como 
também os veículos de investimento coletivo sob forma societária (cf. artigo 5.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coleti-
vo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro).  
 
4- O termo, com o sentido a que nos referimos, não fazia ainda parte da legislação nacional. Só em 15 de novembro de 1969, o Decreto-Lei 
n.º 49 381, estabelecendo medidas inovadoras em sede de fiscalização de sociedades anónimas, previu a exigência de um dos membros do 
conselho fiscal ou o fiscal único e um suplente serem pessoas inscritas na lista de revisores oficiais de contas e ainda a possibilidade de a 
assembleia geral confiar a uma sociedade de revisão de contas o exercício das funções do conselho fiscal. Tal lista de revisores oficiais de 
contas não estava ainda criada e o mesmo Decreto-Lei de 1969 determinava que viessem a ser objeto de “regulamentação as atividades de 
revisor oficial de contas e de sociedades de revisão, devendo o respetivo regulamento definir especialmente a organização e a atualização 
da lista de revisores, os requisitos de inscrição na lista e as causas de cancelamento e suspensão da inscrição” (cf. artigo 43.º, n.º 1, do DL 
49 381). Apenas em 1972 surge o primeiro diploma regulador da profissão, em moldes assumidamente exploratórios, dada a falta de qual-
quer tradição na matéria, como refere o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 1/72, de 3 de janeiro. São estes profissionais que, em 1991, o Código 
do Mercado dos Valores Mobiliários prevê que, quando organizados em sociedades de revisores oficiais de contas, possam integrar o regis-
to de auditores da CMVM para efeitos de emissão de relatório ou parecer de auditor externo dos emitentes de valores mobiliários (cf. artigo 
104.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de abril). 
 
5- Cf. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 37 470, de 6 de julho de 1949. 
 
6- Cf. artigo 17.º do Decreto n.º 46 342, de 20 de maio de 1965. 
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Foram, pois, razões de interesse público que 
ditaram a intervenção desta entidade na fiscali-
zação da informação financeira dos fundos e de 
situações de particular impacto na esfera dos 
participantes, do mesmo modo que hoje os mes-
mos interesses ditam a intervenção dos audito-
res.  
 
Não sendo objetivo deste artigo desenvolver a 
evolução histórica do regime dos fundos e a 
intervenção dos auditores ao longo do tempo, 
vamos centrar-nos nas diversas intervenções 
dos auditores previstas no Regime Geral dos 
Organismos de Investimento Coletivo, aprova-
do pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro 
(RGOIC)8 e no Regime Jurídico do Capital de 
Risco, do Empreendedorismo Social e do Inves-
timento Especializado, aprovado pela Lei n.º 
18/2015, de 4 de março (RJCRESIE)9 .  
 
Antes, porém, procuraremos demonstrar a im-
portância das demostrações financeiras, expli-
car a relação entre os investidores e a entidade 
responsável pela gestão e explorar os riscos 
associados ao investimento em organismos de 
investimento coletivo, na medida em que todos 
estes elementos justificam a intervenção do au-
ditor e determinam, de algum modo, o âmbito 
do seu trabalho. Por fim, daremos breve nota 

das preocupações em torno da independência 
do auditor, analisaremos as diretrizes profissio-
nais, proporemos alguns procedimentos especí-
ficos a propósito de riscos particulares e fare-
mos uma breve análise do mercado de auditoria 
dos organismos de investimento coletivo. 
 

B. As demonstrações financeiras e o pa-
pel do auditor 
 

Embora as demonstrações financeiras de uma 
entidade não constituam o único objeto de aná-
lise do auditor, elas são, sem dúvida, o acervo 
de informação mais relevante no âmbito da sua 
intervenção. 
 
As demonstrações financeiras constituem uma 
representação estruturada da posição financeira 
e das transações empreendidas por uma entida-
de10, tendo por objetivo proporcionar informa-
ção fiável acerca da posição financeira, do de-
sempenho e das alterações na posição financei-
ra que seja útil a uma vasta gama de utentes na 
tomada de decisões económicas, conforme de-
terminado pelo parágrafo 2.1.3. do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, e 
pelos parágrafos 1 e 12 da Estrutura Conceptual 
do SNC, aprovada pelo Aviso n.º 8254/2015, de 
29 de julho, do Ministério das Finanças.  

8- A nível do RGOIC são regulados os seguintes organismos de investimento coletivo: organismos de investimento coletivo em valores 
mobiliários, organismos de investimento alternativo em valores mobiliários, organismos de investimento em ativos não financeiros e orga-
nismos de investimento imobiliário.  
O RGOIC remete para legislação específica a regulação dos organismos de investimento em capital de risco, dos fundos de empreendedo-
rismo social e dos organismos de investimento alternativo especializado, que considera igualmente organismos de investimento coletivo. O 
RJCRESIE é o diploma específico que regula estes outros organismos de investimento alternativo. 
A nível nacional preveem-se ainda, enquanto fundos de investimento mobiliários alternativos, os fundos de poupança reforma, previstos no 
Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, que aprova o Regime Jurídico dos Planos de Poupança-Reforma, dos Planos de Poupança-
Educação e dos Planos de Poupança-Reforma/Educação e os fundos de poupança de ações, previstos Decreto-Lei nº 204/95, de 5 de agosto 
que estabelece o regime dos Planos de Poupança em Ações.   
Investindo no setor imobiliário, existem adicionalmente os fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional e as socie-
dades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional, cujo regime foi aprovado pelo artigo 102.º da Lei n.º 64-A/2008, de 30 
de dezembro, e os fundos de gestão de património imobiliário previstos no Decreto-lei 316/93, de 21 de setembro. A todos estes organis-
mos, tanto os mobiliários como os imobiliários, aplica-se subsidiariamente o RGOIC. 
A nível europeu foram ainda criados novos tipos de organismos de investimento alternativo com regulamentação própria: os EUVECA 
(previstos no Regulamento (UE) n.º 345/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo aos fundos europeus 
de capital de risco), os EUSEF (disciplinados no Regulamento (UE) n.º 346/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 
2013, relativo aos fundos europeus de empreendedorismo social) e os ELTIF (regulados pelo Regulamento (UE) 2015/760 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, relativo aos fundos europeus de investimento a longo prazo).  
 
9- No que respeita ao RJCRESIE vamos centrar a nossa análise e referências no regime dos organismos de capital de risco, não só porque o 
regime dos demais organismos previstos neste diploma se inspira largamente naquele, mas também porque ainda não foram constituídos 
organismos de empreendedorismo social ou de investimento especializado. 
 
10- Conforme definido no parágrafo 5 da International Accounting Standard (IAS) 1 – Presentation of financial statements, emitida em 
2007 pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

 O P��	� �� A�����
	 �� O
������ �	 I��	���	��� C��	����� : 127 



128 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

Dito de outro modo, o sistema contabilístico de 
uma entidade visa traduzir de forma sistemática 
e padronizada as operações e decisões com im-
pacto monetário e financeiro11.  
 

Para ser útil aos mais variados interessados, a 
informação financeira deve possuir característi-
cas de compreensibilidade, relevância, fiabili-
dade e comparabilidade. De facto, conforme 
referido no prefácio da Estrutura Conceptual do 
SNC, os utentes das demostrações financeiras 
de uma entidade recorrem às mesmas para vari-
ados fins, nomeadamente para decidir quando 
comprar, deter ou vender um investimento em 
capital próprio, avaliar o zelo ou a responsabili-
dade do órgão de gestão, estimar a capacidade 
de a entidade pagar e proporcionar outros bene-
fícios aos seus empregados, avaliar a segurança 
das quantias emprestadas à entidade, determinar 
as políticas fiscais, determinar os lucros e divi-
dendos distribuíveis, preparar e usar as estatísti-
cas sobre o rendimento nacional ou regular as 
atividades das entidades.  
 

A informação contida nas demonstrações finan-
ceiras permite que os vários agentes económi-
cos interessados formem uma opinião acerca da 
capacidade da entidade para gerar fluxos finan-
ceiros e da tempestividade e do grau de certeza 
com que irão ser gerados, bem como aferir a 
capacidade da entidade para cumprir as suas 
obrigações. Assim, por exemplo, os acionistas e 
investidores necessitam de tomar decisões para 
evitar futuras perdas ou para reforçar o seu in-
vestimento, os credores precisam de avaliar a 
possibilidade de incumprimento das obrigações 
pela entidade, os trabalhadores pretendem ava-

liar a viabilidade do seu empregador e as enti-
dades de supervisão e regulação avaliam a ne-
cessidade de intervenções que assegurem o re-
gular funcionamento do mercado e a prevenção 
do risco sistémico.  
 

Naturalmente que este propósito apenas será 
conseguido se as demonstrações financeiras 
representarem uma imagem verdadeira e apro-
priada da situação financeira da entidade. Por 
esta razão, o papel do auditor assume uma im-
portância primordial na garantia da qualidade 
da informação contida nas demonstrações fi-
nanceiras disponibilizadas. “A pluralidade de 
interessados nas contas de uma dada empresa 
implica que todos aqueles que possam ser influ-
enciados pelos dados económicos e financeiros 
possam ter uma confiança redobrada em quem 
fica responsável por emitir um juízo sobre o 
rigor e a veracidade da informação que é presta-
da”12. 
 

O trabalho de auditoria, enquanto atividade que 
procura analisar e validar a fiabilidade da infor-
mação financeira, assume, assim, um relevo 
central na verificação da (in)existência de erros 
materiais contidos nas demonstrações financei-
ras. De facto, uma das funções dos auditores é 
precisamente a de informar os utilizadores das 
demonstrações financeiras quanto a incertezas 
ou inconsistências materiais nelas contidas, evi-
tando que as entidades divulguem informação 
contabilística que “não espelhe fielmente a ima-
gem financeira da empresa – principalmente ao 
exagerar os números relativos aos ganhos,  
ao escamotear as perdas societárias ou a permi-
tir a divulgação de previsões demasiado  
optimistas” 13. 

11- E���
�� S� S����, As novas demonstrações financeiras, Grupo Editorial Vida Económica, dezembro de 2011, p. 15. 
 
12- F
������ S�
����, Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Comerciais Cotadas, Almedina, 
2015, p. 31.  
 
13- P���� Ch��
�, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, 2009, p. 301. 



129 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

Este facto encontra-se relacionado com a teoria 
da sinalização14, enquanto forma de reação dos 
investidores aos sinais de alerta emitidos pelos 
auditores, na medida em que a emissão de um 
relatório de auditoria qualificado fornece ao 
mercado indicações sobre as fragilidades eco-
nómico-financeiras das entidades, transmitindo 
desconfiança e descrédito relativamente à sua 
solidez e capacidade financeira. Por esta razão, 
todas as partes interessadas prestam uma aten-
ção redobrada às opiniões dos auditores conti-
das nos relatórios de auditoria considerando-as 
como sinais preliminares de alerta sobre possí-
veis problemas financeiros15.  
 
O Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, que determina os requisitos aplicáveis à 
revisão oficial de contas das entidades de inte-
resse público menciona no Considerando 1 que 
“a função de interesse público da revisão legal 
de contas significa que um vasto conjunto de 
pessoas e instituições confia na qualidade do 
trabalho dos revisores oficiais de contas ou das 
sociedades de revisores oficiais de contas.” 
 
A melhoria da transparência e da credibilidade 
da informação financeira prestada pelas entida-
des, possibilitando aos vários agentes económi-

cos a tomada de decisões conscientes e susten-
tadas, minimizando o risco incorrido, depende, 
portanto, em larga medida da intervenção do 
auditor.  
 
Conforme referido no Ponto 10 do preâmbulo 
do Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de abril, 
que aprovou o Código do Mercado de Valores 
Mobiliários, “é evidente que a lei não pode nem 
deve pretender que o mercado funcione como 
'tutor' do investidor, seja qual for o seu nível de 
cultura e de conhecimento em matéria de valo-
res mobiliários, a fim de evitar que ele tome 
erradas decisões de investimento; mas pode e 
deve assegurar-lhe a informação necessária para 
habilitar um investidor de conhecimentos e dili-
gência médios a tomar por si próprio uma deci-
são correcta.” 

 
C. Os organismos de investimento coleti-
vo e as entidades responsáveis pela  
gestão  
 
Os organismos de investimento coletivo são 
instituições, dotadas ou não de personalidade 
jurídica, que têm como fim o investimento cole-
tivo de capitais obtidos junto de investidores, 
cujo funcionamento se encontra sujeito a um 
princípio de repartição de riscos e à prossecu-
ção do exclusivo interesse dos participantes16.  

14- A teoria da sinalização foi inicialmente explorada por S�	��	, aplicando-a ao mercado de trabalho, considerando o papel da educação 
como instrumento de sinalização importante utilizado pelos candidatos como fundamento para a sua contratação.  
Cf. M��k�	� S�	��	, “Job Market Signaling”, in The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, 1973, pp. 355-374.  
 
15- A teoria da sinalização relacionada com a opinião dos auditores foi explorada por diversos autores, concluindo-se aquela opinião sinali-
za efetivamente ao mercado possíveis fragilidades das empresas auditadas. 
Cf., v.g., J	mm
	� R. C��	
	���, B�

� L. L	n�, P��� L. W��o	
, “Modeling the Audit Opinions Issued to Bankrupt Companies: A 
Two-Stage Empirical Analysis”, in Decision Sciences, Vol. 31, No. 2, 2000, pp. 507-530; D���	� B
���, S���	� L. T�
�, C��
o 
Wk	���	�, The relation of audit opinion and auditor change with bankruptcy emergence, Paper apresentado na AAA audit section mid-
year meeting, pp. 1-36, 2001; C�
�� C�	
��, D	��� P���
�, S�
� T
����, A statistical analysis of reliability of audit opinions as bank-
ruptcy predictors, Discussion Paper n.º 174 del Dipartamiento di Economia e Management – Università di Pisa, 2014, pp. 1-24; Ck�-Ck	� 
W���, Y�	k-J� L��, Y��k	�� H�, “The initial going-concern of delisting firms: an application of proportional hazard model”, in Asian 
Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2, 2013, pp. 139-158. 
 
16- Cf. artigo 2.º, n.º 1, aa), do RGOIC. 
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Estes organismos tanto podem assumir a forma 
de sociedade anónima como podem constituir-
se sob a modalidade de fundo de investimento, 
um património autónomo destituído de persona-
lidade jurídica, sendo, de qualquer modo, geri-
do por entidade especificamente autorizada para 
o efeito. No caso dos organismos de substrato 
societário a gestão pode competir à própria ad-
ministração ou a entidade gestora externa por 
aquela nomeada. No caso dos fundos de investi-
mento, a gestão é necessariamente atribuída a 
uma entidade gestora, dada a ausência da estru-
tura orgânica associada à personalidade coleti-
va17. 
 
Esta dissociação entre a administração dos bens 
e o beneficiário dos mesmos18 implica o estabe-
lecimento de uma relação entre investidores e 
gestores assente na confiança, que se assume 
como um elemento crucial. Com efeito, os in-
vestidores apenas entregam as suas poupanças a 
uma entidade quando confiam que esta atuará 
nos seus melhores interesses. Para esse fim, o 
regime jurídico não só regula o acesso à ativi-
dade, limitando-o aos que tenham meios e com-
petência, e o seu exercício, como também im-
põe uma supervisão pública da mesma, elegen-
do como princípio geral da atividade a atuação 
no interesse exclusivo dos participantes e im-

pondo que o funcionamento do organismo de 
investimento coletivo esteja sujeito à prossecu-
ção do exclusivo interesse dos participantes19 . 
Porém, “isto não significa ficcionar que a enti-
dade gestora não tem interesses enquanto pes-
soa jurídica autónoma. O que significa é que os 
seus interesses se devem reduzir à sua remune-
ração licitamente estabelecida no regulamento 
de gestão e em geral aos interesses comerciais 
comuns (expansão da atividade, nomeadamen-
te) mas sempre nos limites de uma boa gestão 
dos fundos”20. 
 
Contudo, neste tipo de organização, há, sem 
dúvida, fatores que não favorecem a atuação 
devida. 
 
Com base na teoria económica da agência, res-
peitante à relação contratual estabelecida entre 
uma entidade singular ou coletiva (designada 
principal) e outras que lhe prestam serviços atu-
ando por sua conta enquanto agentes 21,  que 
explora as relações entre os direitos de proprie-
dade e as estruturas financeiras, os intervenien-
tes nestas relações são racionais, egoístas e 
avessos ao risco e atuam numa lógica de maxi-
mização da utilidade, pelo que se os interesses 
de ambos não se encontrarem alinhados o agen-
te terá incentivos para agir inapropriadamente 
do ponto de vista do principal.  

17- O termo ‘entidade responsável pela gestão’, mais amplo do que ‘entidade gestora’ abrange não só esta como o organismo de investi-
mento coletivo autogerido, de modo a abarcar tanto a gestão interna como a gestão externa (artigo 2.º, n.º 1, k,) do RGOIC). A expressão 
‘entidade gestora’ abrange unicamente as entidades que gerem realidades exteriores, quer os fundos de investimento, quer os organismos 
sob forma societária que optem por nomear uma entidade gestora externa. A referência a ‘sociedades gestoras’ inclui apenas as sociedades 
cujo objeto principal é a gestão de organismos de investimento coletivo. Assim, a instituição de crédito que gere um organismo de investi-
mento coletivo não será designada sociedade gestora mas antes entidade gestora. O RGOIC manteve algumas instituições de crédito no 
leque das entidades gestoras, mas apenas quando o montante sob gestão seja inferior aos limiares relevantes da AIFMD (artigo 65.º, n.º 2, 
do RGOIC).  
 
18- A este propósito, M�
�� J�s� V�t T��u, “Sobre o contrato de mandato sem representação e o trust”, in Revista da Ordem dos Advo-
gados, n.º 3, Separata (2007), escreve: “O nosso ordenamento jurídico conhece formas de propriedade instrumentais, instáveis e de certo 
modo separadas. É cada vez mais frequente, aliás, a adopção de esquemas negociais em que tipicamente tem lugar a dissociação entre a 
titularidade e o interesse, a separação entre a fruição da utilidade económica do bem e a posição jurídica de proprietário, do sujeito legiti-
mado erga omnes para o exercício das faculdades conexas. Refira-se, a título de exemplo, a titularidade do mandatário sem contemplatio 
domini, da sociedade gestora de fundos comuns de investimento mobiliário e imobiliário, da sociedade gestora de fundos de pensões, da 
sociedade gestora de patrimónios e, por último, do trustee nas ordens jurídicas que acolheram o instituto do trust”. 
 
19- Cf. artigos 2.º, n.º 1, aa) e 15.º do RGOIC. 
 
20- A�	w���
	 B
���s� �� V	���, Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário. Regime Jurídico, Almedina, 1999, p. 88. 
 
21- J	�	� 	 M	�o���� definem a relação de agência como o contrato através do qual uma pessoa – principal – contrata outra – agente – 
para a realização de um serviço por sua conta, envolvendo a delegação de autoridade de decisão no agente. Cf. M��k�	� C. J	�	�, W��-
���� H. M	�o����, “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”, in Journal of Financial Eco-
nomics, Vol. 3, No. 4, 1976, p. 5. 
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Deste modo, assumindo o agente o poder de 
decisão, as suas ações poderão afetar negativa-
mente o rendimento e o bem-estar do principal, 
uma vez que os objetivos e as atitudes perante o 
risco das duas partes poderão ser distintos e 
conflituantes22, originando decisões divergen-
tes. 
 
As entidades responsáveis pela gestão de orga-
nismos de investimento coletivo atuam como 
agentes para os investidores, que optam por 
realizar os seus investimentos através de um 
intermediário, ao invés de fazê-lo de forma di-
reta, por questões de economias de escala, cus-
tos de transação e especialização. Dessa forma, 
se o incentivo a atuar fora dos interesses dos 
investidores for superior ao incentivo a atuar no 
exclusivo interesse destes, será difícil cumprir o 
comando legal.  
 
Acresce que esta teoria evidencia ainda um as-
peto essencial nesta relação – o agente possuirá 
sempre um maior nível de informação do que o 
principal. A assimetria de informação coloca o 
agente numa posição que lhe permite atuar sem 
que o investidor tenha capacidade para avaliar 
inteiramente essa atuação. Mesmo o investidor 
qualificado que tenha conhecimento para acom-
panhar e perceber as decisões de gestão ficará 
limitado nos seus juízos se não aceder a toda a 

informação disponível. 
 
Salienta-se que desta relação poderão ainda 
emergir problemas de risco moral. Este concei-
to designa uma falha de mercado, segundo a 
qual um agente, porque possui determinados 
incentivos, opta por agir de uma forma que não 
é ótima, assumindo maiores níveis de risco ou 
aplicando um menor nível de esforço no desen-
volvimento das suas funções sabendo que as 
consequências serão sofridas por terceiro23. 
Uma vez que a atividade de investimento em 
organismos de investimento coletivo implica 
precisamente uma transferência dos poderes de 
gestão por parte do investidor para a sociedade 
gestora, mantendo o investidor o risco do inves-
timento e das decisões tomadas, tal situação 
poderá originar potenciais problemas de risco 
moral, se não forem delineados os incentivos 
adequados24. 
 
Perante a natureza e as características intrínse-
cas à gestão de organismos de investimento 
coletivo, e os riscos envolvidos nesta atividade, 
a atuação do auditor assume uma relevância 
acrescida na proteção dos interesses dos investi-
dores e do mercado em geral. Como refere G�-
�
�	�� F���	�
	�� D��, “a auditoria tem, pois, 
a função de eliminar estes desvios e assegurar 
ao público uma informação depurada de omis-
sões e cosméticas” 25.  

22- Cf. K��k�		� M E�	�k�
��, “Agency theory: an assessment and review”, in Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1, 
1989, pp. 57-74. 
 
23- P��� K
����� descreve o conceito de risco moral como qualquer situação na qual uma pessoa toma a decisão do risco a incorrer, 
enquanto que outra assume os custos se algo correr mal. Cf. P��� K
�����, “The return of depression economics and the crisis of 2008”, 
W.W. Norton Company Limited, 2009. 
M�ko�� explora o risco moral no mercado de crédito, considerando que o mesmo existe porque os devedores têm incentivos para assumir 
projetos mais arriscados do que o que seria desejável para o credor, uma vez que estes proporcionam maiores retornos. Cf F
	�	
�� S. 
M�ko��, The economics of Money, banking and financial markets, Addison Wesley, Fifth Edition, 1997, pp. 36, 201.  
 
24- B	������	 	 B
���	
 exploram esta situação no mercado de capital de risco considerando que a transferência na detenção da empresa do 
empresário para o investidor, poderá diluir o incentivo ao esforço do empresário, criando conflitos potenciais advenientes da perda de controlo. 
Cf. J	��-E��	��	 B	������	, J��	 B
���	
, “Financing entrepreneurship: bank finance versus venture capital”, in Journal of Business Ventur-
ing, Vol. 22, No. 6, 2007, pp. 808-832. 
 
25- G��
�	�� F���	�
	�� D��, “Conflitos de Interesses em Auditoria” in Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro – Um 
Balanço a partir da Crise Financeira, Almedina, 2010, p. 569. 

 O P��	� �� A�����
	 �� O
������ �	 I��	���	��� C��	����� : 131 



132 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

A lei prevê outros mecanismos de controlo, co-
mo a exigência de um número suficiente de ad-
ministradores independentes ou a sujeição a 
autorização da CMVM das operações realizadas 
com entidades próximas da entidade responsá-
vel pela gestão26, mas conta que o auditor, no 
que respeita a todas as operações, controle, ain-
da que por amostra, os documentos da contabi-
lidade, que consulte as partes envolvidas, que 
verifique os procedimentos adotados, que se 
desloque às instalações da entidade responsável 
pela gestão, enfim, que se faça próximo, pre-
sente e inquisitivo e assegure que todas as par-
tes interessadas tenham toda a informação rele-
vante, com qualidade e fiabilidade. Para isso a 
lei lhe atribui poderes específicos no exercício 
de funções de interesse público, podendo solici-
tar a terceiros informações sobre contratos e 
movimentos de contas entre estes e o organismo 
de investimento coletivo, originados por com-
pras, vendas, depósitos, responsabilidades por 
aceites e avales ou quaisquer outras operações, 
bastando, para o efeito, invocar a sua qualidade, 

conforme estabelecido no novo Estatuto da Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas 
(EOROC)27. 
 
A este propósito convém ter presente que a lei 
estabelece um princípio de ceticismo profissio-
nal28, exigindo que o auditor reconheça a possi-
bilidade de distorções materiais devidas a factos 
ou comportamentos que indiciem irregularida-
des, incluindo fraude ou erros, independente-
mente da experiência que possa ter tido no pas-
sado quanto à honestidade e integridade da ad-
ministração da entidade auditada e das pessoas 
responsáveis pelo seu governo. Tal atitude, ca-
racterizada pela dúvida e por um espírito críti-
co, atento às condições que possam indiciar 
eventuais distorções devidas a erros ou fraude, 
e por uma apreciação crítica dos elementos e da 
prova de auditoria, deve em particular ser man-
tida na análise de estimativas da administração 
relativas ao justo valor, à imparidade de ativos, 
a provisões e a fluxos de caixa futuros relevan-
tes para a continuidade das operações da entida-
de. 

26- Cf. artigos 75.º e 147.º do RGOIC. 
 
27- Cf. artigo 52.º, n.º 3 do EOROC, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro. 
 
28- Cf. artigo 70.º do EOROC. 
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D. O risco na gestão dos organismos de 
investimento coletivo  
 

O risco é um fenómeno presente em todos os 
domínios financeiros e da sociedade em geral e 
encontra-se associado à vulnerabilidade ineren-
te à potencialidade de perda resultante do im-
pacto de determinado evento.  
 

A gestão de organismos de investimento coleti-
vo, pela sua natureza específica, implica a ex-
posição a um conjunto variado de riscos. Os 
riscos operacionais, de liquidez, de mercado, de 
compliance ou de reputação são apenas alguns 
exemplos dos riscos que afetam a atividade de 
gestão. A gestão do risco no âmbito da gestão 
de organismos de investimento coletivo é o pro-
cesso que consiste na identificação, análise e 
mitigação da incerteza constante nas decisões 
de investimento. A entidade responsável pela 
gestão deve adotar mecanismos, processos e 
técnicas adequados e eficazes para, entre outros 
fins, avaliar e gerir em qualquer momento os 
riscos a que os organismos de investimento co-
letivo que gere estão ou podem estar expos-
tos29 . 
 

Uma adequada divulgação dos riscos pode re-
duzir o problema da informação assimétrica 
entre gestores e investidores, promovendo a 
tomada de decisões informadas e resultando na 
redução de conflitos de interesses. Acresce ain-
da que tal facto provoca uma redução dos pro-
blemas de agência, uma vez que a divulgação 
de informação disponível e verificável pode 
auxiliar os investidores a exercer o papel de 

monitorização da gestão de forma efetiva30. É 
neste contexto que se insere a exigência de o 
prospeto incluir, independentemente dos ativos 
em que o organismo de investimento coletivo 
invista, as informações necessárias para que os 
investidores possam formular um juízo infor-
mado sobre o investimento que lhes é proposto 
e, entre outras matérias, sobre os riscos a ele 
inerentes, bem como uma explicação clara e 
facilmente compreensível do perfil de risco do 
organismo de investimento coletivo31 . 
 

Neste sentido, o trabalho dos auditores deverá 
considerar não só a análise da informação agre-
gada sobre as informações financeiras como 
também a compreensão da entidade e do seu 
ambiente externo e interno, incluindo o seu sis-
tema de controlo interno, permitindo a defini-
ção de procedimentos analíticos e substantivos 
que permitam a deteção atempada de possíveis 
riscos que podem afetar os fundos e a sociedade 
gestora. 
 

E. Atuação dos auditores no RGOIC e no 
RJCRESIE  
 

i. Auditor do Organismo de Investimento 
Coletivo  
 

O RGOIC e o RJCRESIE requerem expressa-
mente a intervenção de auditores em diversas 
situações e com âmbitos diversos.  
 

Importa desde já notar que na larga maioria das 
situações a lei requer expressamente32 ou pres-
supõe o trabalho do auditor do organismo de 
investimento coletivo, o qual deve ser identifi-
cado no respetivo regulamento de gestão33. 

29- Cf. artigo 79.º do RGOIC e artigo 55.º, n.º 3, do RJCRESIE. 
 
30- Cf. M. H. U����, M. K. H���, “Corporate Risk Information in Annual Reports and Stock Price Behavior in the United Arab Emir-
ates”, in Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 59-84; S��
�� V���	��	�	, Pk���� V	
-
���n	�, A��	�		� M��k�	�, Management Risk Reporting Practice and their Determinants, Working Paper, Hasselt University, 2009. 
 
31- Cf. artigo 158.º, n.º 1, do RGOIC. 
 
32- São exemplo desta referência expressa o artigo 47.º, n.º 2, do RGOIC e o artigo 42.º, n.º 11, do RJCRESIE, a propósito do relatório do 
auditor às contas de liquidação dos organismos de investimento coletivo. 
 
33- Cf. artigos 159.º, n.º 4, a), do RGOIC e 19.º, n.º 3, c), do RJCRESIE. Repare-se que o texto do RJCRESIE tem a particularidade de não 
referir “auditor do fundo”, mas antes “identificação do auditor responsável pela certificação legal das contas do fundo de capital de risco”. 
No entanto, é este mesmo auditor que é chamado a dar parecer sobre a avaliação dos ativos a propósito do valor do resgate em caso de 
prorrogação de duração do fundo (artigo 38.º, n.º 4, do RJCRESIE) ou a elaborar relatório sobre as contas de liquidação do fundo (artigo 
42.º, n.º 11, do mesmo diploma). Assume assim igualmente a função de auditor do fundo, tendo a lei optado por se referir, na exigência da 
sua identificação, à sua função mais relevante – a certificação legal de contas, colando-se à expressão societária. Infra será analisada a 
diferença entre ‘certificação legal de contas’ e ‘relatório de auditoria’. 
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Noutras, porém, requer um auditor especifica-
mente designado para o efeito, como sucede 
relativamente às entradas no fundo de capital de 
risco com instrumentos de capital próprio ou 
alheio, exigindo que sejam objeto de relatório 
de auditor, o qual deve ser designado pela enti-
dade gestora do fundo de capital de risco espe-
cificamente para o efeito, não devendo ter 
quaisquer interesses relacionados com os subs-
critores em causa34. O artigo aplicável à fusão 
nos organismos de investimento em capital de 
risco refere quer os auditores dos organismos, 
quer um auditor independente externo, impondo 
a existência de pareceres dos revisores oficiais  
de contas dos organismos envolvidos na fusão e 
a existência de relatório de auditor independen-
te no controlo da fusão35.  

ii. Auditoria às contas 
 

Assente na importância das demonstrações fi-
nanceiras, a intervenção mais relevante do audi-
tor do organismo de investimento coletivo é, 
sem dúvida, a que decorre da exigência de a 
informação financeira contida em documentos 
de prestação de contas do organismo ser objeto 
de relatório de auditoria.  
 

Tal exigência consta do Código dos Valores 
Mobiliários (Cód.VM)36, embora com referên-
cia limitada aos documentos de prestação de 
contas anuais. Consta ainda do artigo 131.º, n.º 
1, do RGOIC e dos artigos 34.º e 62.º do 
RJCRESIE, embora nestes se use, respetiva-
mente, a expressão ‘relatório de/do auditor’.  
 

Esta variação terminológica parece traduzir 
apenas uma diferença de perspetiva, num caso 
acentuando a atividade desenvolvida – 
‘relatório de auditoria’, no outro, a intervenção 
concreta do auditor – ‘relatório de auditor’37.  

34- Cf. artigo 26.º, n.º 2, do RJCRESIE, inspirado, igualmente, no direito das sociedades comerciais, em particular no artigo 28.º do Código 
das Sociedades Comerciais.  
 
35- Cf. artigo 18.º, n.º 3, a), xi) e xii) do Regulamento da CMVM n.º 3/2015. O artigo não esclarece, porém, qual o critério de independên-
cia do auditor. Segue, assim, uma lógica diferente da seguida no RGOIC, cujo artigo 33.º apenas requer a intervenção de auditor indepen-
dente no controlo da fusão, podendo este ser auditor diverso do auditor dos organismos envolvidos na fusão ou, entende-se, coincidir. 
 
36- Cf. artigo 8.º, n.º 1, c). O Cód.VM usa neste e noutros artigos a expressão ‘instituição de investimento coletivo’ e não ‘organismo de 
investimento coletivo’, designação que o legislador adotou no RGOIC.  Os organismos de investimento coletivo regulados no RGOIC 
enquanto instituições, dotadas ou não de personalidade jurídica, que têm como fim o investimento coletivo de capitais obtidos junto de 
investidores, cujo funcionamento se encontra sujeito a um princípio de repartição de riscos e à prossecução do exclusivo interesse dos 
participantes (artigo 2.º, n.º 1,aa), do RGOIC).  
Refere-se ainda a revisor oficial de contas (ROC) ou sociedade de revisor oficial de contas (SROC), em vez de auditor. A explicação para 
essa diferente designação consta da resposta à questão 2 das Respostas às perguntas mais frequentes sobre a entrada em vigor do novo 
EOROC e do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, divulgadas no sítio da Internet da CMVM. De acordo com a nova redação do 
artigo 8.º, n.º 1, do Cód.VM, as funções do "auditor registado na CMVM" passam agora a ser desempenhadas por ROC ou SROC que, nos 
termos gerais, deve estar registado na CMVM para o exercício de funções de interesse público. O n.º 2 do artigo 8.º refere, porém, que o 
ROC ou SROC e a atividade por eles desenvolvida são, para efeitos do mesmo Código, designados, respetivamente, por "auditor" e por 
"auditoria". Também no RGOIC se usa a designação auditor e auditoria com o mesmo sentido, embora sem norma paralela ao artigo 8.º, n.º 
2, do Cód.VM. Perdura ainda a referência a “registado na CMVM” que, como se referiu, deixou de fazer sentido à luz da atual exigência de 
todos os ROC e SROC que exerçam funções de interesse público estarem registados na CMVM.  
 
37- Esta conclusão resulta da leitura conjugada dos artigos 131.º e 160.º do RGOIC. No primeiro, está em causa a sujeição dos documentos 
de prestação de contas a relatório de auditoria, enquanto atividade de revisão. No segundo, está particularmente referido o resultado desse 
trabalho, quando se inclui o relatório do auditor no conjunto da informação financeira a divulgar semestral e anualmente pela entidade 
responsável pela gestão do organismo de investimento coletivo. É ainda confirmada no artigo 182.º, n.º 5, do mesmo Regime. Aí se exige 
que, caso o organismo de tipo alimentação e o organismo de tipo principal não tenham o mesmo ano contabilístico, no contrato entre am-
bos e em relação às regras aplicáveis ao ‘relatório de auditoria’, se incluam os mecanismos aplicáveis para que o organismo de tipo alimen-
tação possa obter do organismo de tipo principal as informações necessárias para a elaboração pontual dos seus relatórios e contas, de 
modo a assegurar que o auditor do organismo de tipo principal esteja em condições de apresentar um relatório até à data de fecho do exer-
cício contabilístico do organismo de tipo alimentação. Neste caso está precisamente a pensar-se nos elementos que permitam ao auditor 
desempenhar a sua função adequadamente. 
Reconhece-se, porém, que nas outras referências a ‘relatório de auditoria’ não é fácil defender que está presente uma perspetiva especial-
mente focada na atividade desenvolvida. É o que se verifica no artigo 131.º, n.º 2, c), do RGOIC, que impõe a comunicação prévia à 
CMVM de factos e situações relativos ao organismo de investimento coletivo de que tome conhecimento no exercício das suas funções e 
que sejam suscetíveis de determinar a emissão de um ‘relatório de auditoria’ qualificado. De igual modo, também no artigo 186.º do 
RGOIC o legislador parece ter usado as expressões em total sinonímia. Prevê-se neste artigo que os auditores do organismo de investimen-
to coletivo em valores mobiliários de tipo principal e do organismo de tipo alimentação, caso sejam diferentes, celebrem um contrato de 
troca de informações destinado a assegurar o cumprimento dos deveres de ambos. Ao longo do mesmo artigo são várias as normas que 
referem o relatório do auditor e apenas o n.º 8 usa ‘relatório de auditoria’ sem que se pretenda dar enfoque à atividade desenvolvida. 
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Questão diversa é se as expressões ‘relatório de 
auditoria’ e ‘relatório de auditor’ não deveriam 
considerar-se substituídas por ‘certificação le-
gal de contas’, por força do artigo 45.º, n.ºs 1 e 
9, do EOROC. Aí se refere que na sequência do 
exercício da revisão voluntária é emitido 
‘relatório de auditoria’, em contraste com a 
‘certificação legal de contas’ que é emitida em 
resultado do exercício da revisão legal das con-
tas. Apesar destes preceitos, recorde-se que 
Cód.VM manteve a expressão ‘relatório de au-
ditoria’38. O legislador quis, assim, manter a 
expressão com respeito aos relatórios de reviso-
res oficiais de contas que realizem a revisão 
legal das contas de instituições de investimento 
coletivo. Note-se, todavia, que o RJCRESIE 
usou a expressão ‘certificação legal de contas’, 
tanto para as sociedades de capital de risco co-
mo para os organismos de investimento coleti-
vo, embora os artigos 34.º e 62.º façam igual-
mente referência a -“relatório de auditor”-. O 
Regulamento da CMVM n.º 3/2015 apenas re-
fere ‘relatório do auditor’ e ‘relatório de audito-
ria’ 39, abandonando a referência a ‘certificação 
legal de contas’ e usando, assim, a expressão 
que tem sido reservada às entidades sujeitas à 
supervisão da CMVM.  
 
Refere-se, no entanto, que o Guia de Aplicação 
Técnica (GAT) n.º 5, emitido pela OROC em 
março de 2017, relativo ao Modelo de Relatório 
de Auditoria para Organismos de Investimento 
Coletivo, incluindo Organismos de Investimen-
to em Capital de Risco, vem clarificar esta 
questão determinando que o título do documen-
to a adotar será “Relatório de Auditoria” para 
os OIC constituídos ou não sob a forma societá-
ria, incluindo para OIC sob forma societária 

emitente de valores mobiliários admitidos à 
negociação em mercado regulamentado.  
 
Os relatórios de auditoria até aqui referidos in-
cidem sobre documentos de prestação de contas 
sujeitos a divulgação periódica, revelando o 
propósito de assegurar que o registo contabilís-
tico corrente do organismo de investimento co-
letivo, com informação tão importante para os 
investidores, conforme sustentado supra, é 
objeto de controlo por uma entidade indepen-
dente, diferente, pois, da entidade responsável 
pela gestão, especificamente habilitada para a 
revisão das contas e que oferece um nível adici-
onal de confiança quanto à veracidade das mes-
mas.  
 
O cuidado do legislador com respeito aos orga-
nismos de investimento coletivo vai ao ponto 
de definir no RGOIC o conteúdo do relatório do 
auditor sobre o relatório e contas anual40, embo-
ra tal não suceda quanto ao relatório semestral, 
nem o RJCRESIE apresente norma paralela41. 
Dada a importância dos relatórios anual e se-
mestral, o Manual do Revisor Oficial de Contas 
definido pela Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas e aplicável aos auditores, previu uma 
Diretriz de Revisão/Auditoria (DRA) específica 
para os mesmos, entretanto revogada pelo GAT 
n.º5, que analisarão com mais detalhe infra. 
Importa desde já notar, porém, que a DRA, a 
705, apenas contemplava relatórios relativos a 
organismos de investimento coletivo mobiliá-
rios e imobiliários, tendo o GAT alargado o seu 
âmbito também aos organismos de investimen-
to em capital de risco. Acresce ainda mencionar 
que tanto a DRA como o GAT abrangem os 
relatórios anuais e semestrais. 

38- Note-se que a redação do artigo 8.º do Cód.VM foi alterada pela Lei no 148/2015, de 9 de setembro, posterior ao novo EOROC, embo-
ra com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2016, a mesma data de entrada em vigor do EOROC.  
A opção pela terminologia específica segue a tradição introduzida pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários e que obrigou a que as 
normas técnicas fossem igualmente adaptadas para acolher os diferentes termos. O prefácio das Normas Técnicas de Revisão /Auditoria, 
publicadas no Diário da República n.º 295/97 – III – Série de 23 de dezembro de 1997, refere o seguinte: “o referido estatuto estabelece 
que é da competência exclusiva dos ROC a revisão legal de empresas ou de outras entidades, a qual consiste no exame das contas em or-
dem à sua certificação legal, bem como o exercício de quaisquer outras funções de interesse público que a lei lhes atribua. Por sua vez, a 
regulamentação do mercado de valores mobiliários instituiu a figura do auditor externo para a realização de trabalhos de auditoria e outros 
relacionados com o mercado de capitais, à qual têm acesso exclusivo as sociedades de revisores oficiais de contas (SROC) inscritas junto 
da entidade reguladora daquele mercado. 
Consequentemente, nas Normas Técnicas de Revisão/Auditoria utiliza-se o termo revisor/auditor para designar tanto os ROC como as 
SROC como ainda os auditores externos, e o termo revisão/auditoria para designar tanto a revisão legal como a auditoria.” 
 
39- Cf. artigo 16.º, c) e artigo 2.º, n.º 5, do RJCRESIE, respetivamente. 
 
40- Cf. artigo 161.º, n.º 8) do RGOIC.  
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A relevância, na perspetiva da própria entidade 
supervisora, deste reporte financeiro e da divul-
gação atempada foi ainda recentemente confir-
mada por uma Circular da CMVM, de 31 de 
março de 2016, relativa à elaboração, comuni-
cação e publicação dos relatórios e contas dos 
organismos de investimento coletivo, onde se 
expõe o quadro regulatório aplicável e se defi-
nem com clareza as responsabilidades das enti-
dades responsáveis pela gestão e dos auditores 
neste âmbito.  
 

Todavia, o RGOIC e o RJCRESIE preveem 
relatórios de auditor a propósito de outros docu-
mentos de prestação de contas. A lei requer re-
latório relativo às contas de liquidação e às con-
tas de reversão da situação de liquidação do 
organismo 41. 
 

Nestes casos, trata-se de acautelar que vicissitu-
des significativas do funcionamento do organis-
mo de investimento coletivo sejam igualmente 
objeto de controlo por auditor. Não se compre-
enderia, por exemplo, que a revisão imposta ao 
longo do corrente funcionamento do organismo 
de investimento coletivo fosse afastada no mo-
mento em que se fixam valores finais de liqui-
dação e, consequentemente, se determina o 
montante do reembolso aos participantes. Ape-
sar da importância destes momentos e da inter-
venção do auditor, a lei não estabelece normas 
de conteúdo nem a Ordem fixou DRA específi-
ca. 
 

iii. Relatórios específicos 
 

O RGOIC refere-se ainda a relatório do auditor 
a propósito da fusão de organismos de investi-
mento coletivo, estabelecendo que os critérios 
adotados para a avaliação do ativo e, se for caso 
disso, do passivo, na data de cálculo dos termos 
de troca, o pagamento em dinheiro por unidade 
de participação, se aplicável, e o método de cál-
culo da relação de troca, bem como a relação de 
troca efetiva determinada na data de cálculo dos 

termos de troca, ficam sujeitos a validação por 
relatório de auditor. Nesta situação o legislador 
optou por eleger os termos concretos da opera-
ção que dependem do acordo do auditor. 
 

Esta mesma lógica foi seguida a propósito de 
aumentos e redução de capital e da prorrogação 
da duração dos organismos de investimento 
coletivo, embora a lei aí não se refira já a rela-
tórios.  
No artigo 60.º do RGOIC o aumento e redução 
de capital do organismo dependem da confir-
mação do valor da unidade de participação do 
dia da liquidação financeira pelo auditor, medi-
ante a emissão de parecer, devendo este pro-
nunciar-se ainda expressamente sobre a avalia-
ção do património do organismo de investimen-
to coletivo fechado. Se as unidades de partici-
pação do organismo forem negociadas em mer-
cado regulamentado ou sistema multilateral de 
negociação o auditor deve pronunciar-se sobre 
o preço fixado pela entidade responsável pela 
gestão dentro do intervalo dado pela lei. 
 

No que respeita à prorrogação da duração do 
organismo, a lei requer que o auditor confirme, 
mediante parecer, o valor do resgate dos partici-
pantes que tenham votado contra a prorroga-
ção42. No RJCRESIE exige-se adicionalmente 
que, no seu parecer, o auditor se pronuncie ex-
pressamente sobre a avaliação dos ativos do 
fundo de capital de risco. Certo é que o auditor 
não poderá confirmar o valor da unidade de 
participação se não tiver validado a valorização 
atribuída aos ativos em carteira.  
 

A intervenção dos auditores nestas situações 
específicas encontra-se contemplada na ativida-
de dos ROC e SROC, conforme prevista no 
novo EOROC. Desde logo, quando identifica os 
atos específicos e exclusivos dos mesmos, refe-
rindo, ao lado da auditoria às contas, o exercí-
cio de quaisquer outras funções que por lei exi-
jam a intervenção própria e autónoma de revi-
sores  oficiais  de  contas   sobre   determinados  

41-  Note-se, porém, a remissão apurada pelo artigo 62º, n.º2, do RJCRESIE que manda aplicar o artigo 161º do RGOIC, incluindo o seu 
n.º8, aos documentos de prestação de contas dos organismos de investimento em capital de risco previstos no título III do RJCRESIE. 
 
42- Cf. artigo 62.º, n.º 4, do RGOIC e artigo 38.º, n.º 4, do RJCRESIE. 
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factos patrimoniais de empresas ou de outras 
entidades43.  
 
De acordo com o mesmo EOROC, os relatórios 
(e pareceres) emitidos pelo auditor devem des-
crever a natureza e a extensão do trabalho con-
duzido e a respetiva conclusão e devem ser re-
digidos numa linguagem clara e inequívoca e de 
acordo com as normas de auditoria em vigor44. 
 

iv. Comunicação de irregularidades 
 

O auditor responsável pela emissão do relatório 
de auditoria relativo a documentos de prestação 
de contas de organismo de investimento coleti-
vo está ainda sujeito ao dever de comunicar 
imediatamente à CMVM os factos e as situa-
ções relativos ao organismo de investimento 
coletivo de que tome conhecimento no exercí-
cio das suas funções e que sejam suscetíveis de 
constituir infração às normas legais ou regula-
mentares relativas à atividade do mesmo orga-
nismo, de afetar a continuidade do exercício da 
respetiva atividade ou de determinar a emissão 
de um relatório qualificado, designadamente 
nas modalidades de opinião com reservas, escu-
sa de opinião ou opinião adversa 45.  

Este dever permite alertar a CMVM para situa-
ções que possam por em risco o interesse dos 
participantes46, permitindo-lhe atuar corretiva-
mente ou mesmo, quanto possível, preventiva-
mente. Visa salvaguardar a correta gestão dos 
interesses dos participantes do organismo de 
investimento coletivo e, ao mesmo tempo, o 
interesse público associado à regularidade de 
funcionamento do mercado e à manutenção da 
confiança dos investidores47.  
 

Mas o auditor do organismo de investimento 
coletivo não se limita a detetar irregularidades 
na atuação da entidade responsável pela gestão 
do organismo cujas contas são por si revistas. O 
RGOIC prevê uma outra situação de reporte de 
irregularidades reveladas por outro auditor.  
Trata-se de uma situação específica ao nível das 
estruturas master-feeder. Neste âmbito o 
RGOIC exige que, caso os auditores do orga-
nismo de investimento coletivo em valores mo-
biliários de tipo principal (master) e do organis-
mo de tipo alimentação (feeder) sejam diferen-
tes, o auditor do feeder tenha em conta, no seu 
relatório, o relatório do auditor do master. Suce-
de que o relatório do auditor do master poderá 
revelar irregularidades que o auditor do feeder 
deve referir no seu relatório, acrescentando as 
respetivas repercussões neste organismo48.  

43- Cf. artigo 41.º, n.º 1, do EOROC. 
 
44- Cf. artigo 47.º do EOROC.  
 
45- Cf. artigo 131.º, n.º 2, do RGOIC. Relativamente aos organismos de investimento coletivo previstos no RJCRESIE, apesar de não 
existir obrigação expressa neste diploma, a mesma resulta do artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse público e 
que revoga a Decisão 2005/909/CE da Comissão, em conjugação com o artigo 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprova-
do pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. Este dever deve ser cumprido nos termos do artigo 8.º, n.º 2, a), do Regulamento da CMVM n.º 
4/2016. 
 
46- No EOROC este dever surge no Título dedicado ao estatuto profissional e não no âmbito da atuação do auditor. Colocamo-lo aqui na 
perspetiva que igualmente assume de função de alerta ao supervisor. 
 
47- A propósito deste dever, convém notar que o auditor é escolhido pela entidade responsável pela gestão e que é esta que assegura o 
pagamento dos serviços prestados, ainda que imputando o custo ao organismo de investimento coletivo – cf. artigo 139.º, n.º 1, e), do 
RGOIC e artigo 32.º, c), do RJCRESIE. Este contexto contratual não favorece o estrito cumprimento desta obrigação, uma vez que a comu-
nicação, particularmente de irregularidades, ao supervisor poderá afetar, provavelmente de forma mais negativa do que qualquer outra, a 
entidade responsável pela gestão e, consequentemente, por em risco a sua relação contratual.  
O Livro Verde da Comissão Europeia relativo a “Políticas de auditoria: as lições da crise”, publicado em 13 de outubro de 2010, aborda 
este problema considerando que o facto de os auditores serem pagos pela empresa objeto da auditoria cria uma distorção no sistema, situa-
ção que deve ser acautelada através da introdução das necessárias salvaguardas por forma a não comprometer a independência que serve de 
base ao edifício da auditoria. Refere inclusivamente que “A Comissão está a analisar a viabilidade de um cenário em que a missão de audi-
toria corresponderia a uma fiscalização legal das contas, na qual a nomeação, remuneração e duração do mandato passaria a ser responsabi-
lidade de terceiros, possivelmente de uma entidade reguladora, e não da própria empresa” (p. 12). Verifica-se, no entanto, que o sistema 
não avançou para um modelo inovador e reconhece-se, com F
������ S�
����, que “o desenho de um ponto de equilíbrio afigura-se 
complexo e de difícil inserção numa economia aberta característica do mercado de capitais.” (ob. cit, p. 37). Acresce que a lei introduz 
vários contraincentivos ao alinhamento do interesse do auditor pelo interesse da entidade auditada, particularmente ao estabelecer vários 
tipos de responsabilidade do auditor, como refere J�u F	

	�
� G��	, “Responsabilidade Civil dos Auditores” in Código das Sociedades 
Comerciais e Governo das Sociedades, Almedina, 2008, p. 344.  
Refletiremos infra brevemente sobre a independência do auditor no contexto particular dos organismos de investimento coletivo, a propósi-
to de normas específicas do RGOIC. 
 
48- Cf. artigo 186.º, n.ºs 1, 3 e 5, do RGOIC.  
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Neste caso, o auditor do feeder revela irregula-
ridades detetadas ao nível do master, criando 
condições para assegurar a proteção dos interes-
ses dos participantes do feeder face a impactos 
negativos resultantes da relação com o master. 
 

v. Avaliador externo 
 

A relevância dos avaliadores externos dos orga-
nismos de investimento coletivo foi recente-
mente reforçada, não só pela transposição do 
regime previsto na Diretiva 2011/61/UE do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho 
de 2011, relativa aos gestores de fundos de in-
vestimento alternativos (AIFMD), como ainda 
pelas opções tomadas a nível nacional, particu-
larmente a exigência de intervenção de dois 
avaliadores externos na avaliação de imóveis 
que integrem o património de organismos de 
investimento coletivo, designados “peritos ava-
liadores de imóveis”49, e a adoção da Lei n.º 
153/2015, de 14 de setembro, que regula o 
acesso e o exercício da atividade dos peritos 
avaliadores de imóveis que prestem serviços a 
entidades do sistema financeiro nacional. 
 

Curiosamente, o auditor pode assumir um duplo 
papel quanto a esta matéria. Tanto pode ser ele 
próprio contratado como avaliador externo, co-
mo poderá ser chamado pela CMVM a verificar 
os procedimentos de avaliação da entidade res-
ponsável pela gestão que opte por realizar a 
avaliação internamente50.  
 

Todavia, a lei apenas permite que o auditor as-
suma o papel de avaliador externo se tiver sepa-
rado, funcional e hierarquicamente, o exercício 
das funções de auditor do exercício das funções 
de avaliador externo e os potenciais conflitos de 
interesses forem devidamente identificados, 
geridos, acompanhados e divulgados aos respe-
tivos investidores. Verifica-se, assim, que o 
mesmo auditor pode ser concomitantemente 

avaliador externo dos ativos do organismo de 
investimento coletivo e auditor das suas contas, 
ainda que as funções devam estar segregadas. 
Embora se compreenda a apetência e competên-
cia do auditor para a realização dessa função de 
avaliação, a cumulação irá exigir um acompa-
nhamento atento por parte da direção do audi-
tor, da entidade responsável pela gestão e da 
CMVM, de forma a garantir uma real segrega-
ção de funções, ainda que operacionalmente, 
como se verifica ser a prática, se afetem equipas 
diferentes. Com efeito, colocar-se-á grande 
constrangimento à equipa de auditoria que iden-
tifique erros de avaliação por parte da equipa de 
avaliação do mesmo auditor. 
 

vi. Verificações e investigações 
 

É bem conhecida a possibilidade de a CMVM 
pedir a intervenção de auditor independente 
para fixação da contrapartida nas ofertas públi-
cas de aquisição obrigatórias, de acordo com os 
pressupostos definidos no artigo 188.º, n.º 2 do 
Cód.VM, situação que tem ocorrido por diver-
sas vezes. 
 

Na área dos organismos de investimento coleti-
vo, existe igualmente a possibilidade de a 
CMVM solicitar a intervenção dos auditores 
para, conforme já referido, realizar a verifica-
ção dos procedimentos de avaliação da entidade 
responsável pela gestão que opte por realizar a 
avaliação internamente 
 

Adicionalmente, o RGOIC prevê ainda que a 
CMVM possa exigir a auditores a realização de 
verificações e investigações em organismos de 
investimento mobiliários e imobiliários51, sem 
as limitar quanto ao seu âmbito ou objeto. Bem 
se compreende esta possibilidade, dada a tecni-
cidade de algumas matérias e a vantagem de um 
serviço prestado por entidades experientes que 
assistam a CMVM em situações que aconse-
lhem essa intervenção. 

49- Cf. 94.º, n.º 2, do RGOIC. 
 
50- Cf. artigos 133.º, n.º 2, e 94.º, n.º 3, respetivamente, do RGOIC. 
 
51- Cf. artigo 241.º, n.º 3, do RGOIC. 
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F. Independência do auditor 
 

“A Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho estabelece as condições para 
a aprovação e o registo de pessoas que efetuam 
a revisão legal de contas, as regras relativas à 
independência, objetividade e deontologia 
profissional que lhes são aplicáveis, bem co-
mo o enquadramento para a sua supervisão pú-
blica. No entanto, é necessária uma maior har-
monização destas regras a nível da União, para 
assegurar uma maior transparência e previsibili-
dade dos requisitos aplicáveis a tais pessoas e 
consolidar a sua independência e objetivida-
de no desempenho das suas fun-
ções” (sublinhado nosso). Assim começa o pri-
meiro considerando da Diretiva 2014/56/EU, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
abril de 2014, que altera a Diretiva 2006/43/CE, 
relativa à revisão legal das contas anuais e con-
solidadas. 
 
O tema da independência não é, pois, de hoje, 
exclusivo de Portugal ou da área da gestão do 
investimento coletivo e tem sido explorado pela 
doutrina, dada a sua centralidade nesta matéria. 
Em 2003, João Duque referia, na apresentação 
das Recomendações da União Europeia para o 
setor, que “o princípio fundamental em que as-
senta é o de que a independência é a chave ou a 
base para a criação ou manutenção da confiança 
do público”, sublinhando que “a nossa preocu-
pação vai mais no sentido das empresas cotadas 

e eventualmente, dos organismos de investi-
mento colectivo e das empresas de investimen-
to”52.  
 
Não se pretende aqui desenvolver o tema da 
independência do auditor, mas apenas apontar 
as particularidades previstas no RGOIC neste 
domínio, sobre as quais importa refletir. Estas 
normas não afastam naturalmente o regime de 
independência previsto no artigo 71.º do 
EOROC, a que se encontram associados deve-
res instrumentais, nomeadamente o dever de 
adoção de medidas adequadas a evitar que a 
independência seja afetada, o dever de absten-
ção de atuação em situações que afetem a inde-
pendência e ainda a proibição de detenção ou 
transação de instrumentos financeiros emitidos 
ou garantidos por entidades auditadas. 
 
Em 2013, o legislador introduziu no Regime 
Jurídico dos Organismos de Investimento Cole-
tivo (RJOIC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63
-A/2013, de 10 de maio, regras inovadoras, que 
se mantiveram no RGOIC, que visavam a pre-
venção do conflito de interesses entre o auditor 
e a entidade responsável pela gestão53 e, conse-
quentemente, maior independência do auditor. 
Por um lado, exigiu-se que a entidade responsá-
vel pela gestão garantisse a rotatividade dos 
auditores, e, por outro lado, que o auditor do 
organismo de investimento coletivo não fosse 
auditor, nem pertencesse à rede do auditor, da 
empresa mãe em que a entidade responsável 
pela gestão consolidasse as suas contas54. 

52- J�s� D�{�	, “As Recomendações da União Europeia para o Sector de Auditoria” in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 
16, 2003, p. 86. 
 
53- Conforme resulta do Relatório de Consulta divulgado pela CMVM e disponível no respetivo sítio da Internet à data de conclusão deste 
artigo, através de: 
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Reatório%20da%20consulta%20Pública.pdf 
 
54- Cf. artigo 103.º do RJOIC. 
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Com efeito, a independência da prestação de 
serviços de auditoria de organismos de investi-
mento coletivo fica comprometida com a manu-
tenção do mesmo auditor ao longo de muitos 
anos sucessivos, incluindo a entidades que se 
inserem no mesmo grupo económico da entida-
de responsável pela gestão, na medida em que 
tais situações conduzem a que haja grande pro-
ximidade entre as partes. Essa proximidade 
agrava o risco de não ser devidamente atendido 
um dos mais importantes princípios orientado-
res da atividade – o ceticismo profissional –, 
levando o auditor a aceitar explicações da enti-
dade responsável pela gestão sem as verificar, a 
tender à realização dos mesmos testes de audi-
toria, ano após ano, a diminuir o seu espírito 
crítico e a evitar o confronto com as pessoas da 
entidade contratante com as quais mantém rela-
cionamento próximo.  
 
Cumulando o auditor do grupo da entidade res-
ponsável pela gestão a auditoria dos organismos 
de investimento coletivo por esta geridos, existe 
o risco acrescido de ser atribuída uma menor 
relevância à auditoria dos organismos de inves-
timento coletivos dado o reduzido peso que es-
tes frequentemente apresentam face às contas 
individuais das restantes entidades do grupo e 
às contas consolidadas. 
 
Assim, embora estivesse em curso a revisão da 
Diretiva 2006/43/CE, o legislador optou por 
impor regras exigentes aos auditores dos orga-
nismos de investimento coletivo, antecipando 
algumas das orientações cujos termos estavam 
ainda em discussão. A rotatividade do auditor 
do organismo de investimento coletivo foi fixa-

da nos 6 anos, pelo artigo 46.º do Regulamento 
da CMVM n.º 5/2013. O Regulamento da 
CMVM n.º 2/2015 veio posteriormente55 esta-
belecer que a empresa mãe relevante é aquela 
que se situa do topo da cadeia de instituições do 
setor financeiro em relação de domínio56. 
 
Com a transposição da Diretiva 2014/56/EU, 
em particular com o artigo 54.º do EOROC, 
sobreveio a revogação tácita da norma específi-
ca relativa à rotatividade do auditor. Isso mes-
mo foi confirmado pelas “Respostas às pergun-
tas mais frequentes sobre a entrada em vigor do 
novo EOROC e do Regime Jurídico de Super-
visão de Auditoria”57, divulgadas no sítio da 
internet da CMVM58.  
 
O EOROC prevê, nas entidades de interesse 
público, onde se incluem os organismos de in-
vestimento coletivo59, um período mínimo para 
o exercício de funções de dois anos, e um perío-
do máximo de dois ou três mandatos, consoante 
sejam, respetivamente, de quatro ou três anos, 
prorrogável excecionalmente até 10 anos. 
 
Mantém-se, no entanto, a norma do RGOIC que 
proíbe que o auditor do organismo de investi-
mento coletivo seja também o auditor da em-
presa mãe da entidade responsável pela gestão. 
A legislação e regulamentação relativa ao capi-
tal de risco não inclui, no entanto, disposições 
relativas à pluralidade e rotatividade dos audito-
res. Neste sentido, não existe qualquer proibi-
ção que o auditor do organismo de investimento 
em capital de risco seja, simultaneamente, o 
auditor da empresa mãe da entidade responsá-
vel pela gestão. 

55- Para efeitos de aplicação do n.º 2 do artigo 132.º do RGOIC, o artigo que mantém as soluções nascidas no artigo 103.º do RJOIC. 
 
56- Cf. artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM n.º 2/2015.  
 
57- Regime aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
 
58- Disponíveis à data de conclusão deste artigo, através de: http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs-Auditoria.aspx 
 
59- Cf. artigo 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria. A opção de incluir os organismos de investimento coletivo no elenco das 
entidades de interesse público é um interessante tema de discussão, mas que não cabe neste trabalho. 
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G. Regulamentação profissional e proce-
dimentos de auditoria 
 

Com a aprovação do novo EOROC, a revisão 
legal ou voluntária das contas passa a ser reali-
zada de acordo com as normas internacionais de 
auditoria60 adotadas pela Comissão Europeia, 
aplicando-se diretamente as International Stan-

dards on Auditing (ISA)61 enquanto as mesmas 
não forem adotadas62. Deste modo, foram revo-
gadas tacitamente as Diretrizes de Revisão/
Auditoria, mantendo-se apenas aquelas que re-
gulam matérias não previstas nas normas inter-
nacionais ou que, pela especificidade das maté-
rias, contêm requisitos adicionais. 
 
i. Diretriz de Revisão/Auditoria (DRA)705 e 
Guia de Aplicação Técnica (GAT) n.º5 
 
Relativamente aos organismos de investimento 
em valores mobiliários e organismos de investi-

mento imobiliários, Diretriz de Revisão/
Auditoria específica – a DRA 705 –  emitida 
em agosto de 2006, tinha como objetivo propor-
cionar ao auditor orientação quanto aos proce-
dimentos a adotar e à forma e conteúdo dos re-
latórios a emitir, com vista a dar cumprimento 
aos seus deveres nos aspetos específicos relati-
vos aos fundos exigidos pela legislação em vi-
gor. 
 
No que respeita ao elenco de procedimentos a 
desenvolver pelos auditores previstos no 
RGOIC e na DRA 705, verificava-se que a mai-
oria das matérias coincidiam, embora o regime 
jurídico tenha procurado desenvolver e especifi-
car alguns aspetos relativamente aos quais a 
intervenção do auditor de organismos de inves-
timento mobiliário e imobiliário se afigurava 
relevante. Efetivamente, a DRA 705, tendo sur-
gido no âmbito dos regimes jurídicos anteriores 
(RJOIC e RJFII), carecia de algumas atualiza-
ções entretanto introduzidas pelo RGOIC. 
 

60- O Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria define no artigo 2.º como «Normas internacionais de auditoria» as Normas Internacio-
nais de Auditoria (ISA), a Norma Internacional sobre Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e outras normas conexas emitidas pela Federação 
Internacional dos Contabilistas (IFAC) através do International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), na medida em que 
sejam relevantes para a revisão legal das contas. 
 
61- As International Standards on Auditing (ISA) são normas professionais emitidas pela International Federation of Accountants (IFAC) 
através do International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). As mesmas podem ser consultadas em https://www.iaasb.org/
clarity-center/clarified-standards 
 
62- Cf. artigo 45.º, n.ºs 6 a 8, do EOROC. 
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Neste sentido, e por forma a colmatar as discre-
pâncias existentes, foi emitido, em 1 de março 
de 2017 o Guia de Aplicação Técnica (GAT) 
n.º 5, revogando a DRA 705, que apresenta na 
secção de “Relato sobre outros requisitos legais 
e regulamentares” o elenco de procedimentos a 
desenvolver pelo auditor nos organismos de 
investimento mobiliário e imobiliário elencando 
como matérias relevantes as previstas no n.º 8 
do artigo 161.º do RGOIC, designadamente: 
- O adequado cumprimento das políticas de in-
vestimentos e de distribuição dos resultados 
definidas no regulamento de gestão do organis-
mo de investimento coletivo; 
- A adequada avaliação efetuada pela entidade 
responsável pela gestão dos ativos e passivos do 
organismo de investimento coletivo, em especi-
al no que respeita aos instrumentos financeiros 
transacionados fora de mercado regulamentado 
e de sistema de negociação multilateral e aos 
ativos imobiliários; 
- O controlo das operações com as entidades 
referidas no n.º 1 do artigo 147.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coleti-
vo; 
- O cumprimento dos critérios de valorização 
definidos nos documentos constitutivos e o 
cumprimento do dever previsto no n.º 7 do art.º 
161.º do Regime Geral dos Organismos de In-
vestimento Coletivo; 
- O controlo das operações realizadas fora do 
mercado regulamentado e de sistema de negoci-
ação multilateral; 
- O controlo dos movimentos de subscrição e de 
resgate das unidades de participação; 

- O cumprimento dos deveres de registo relati-
vos aos ativos não financeiros, quando aplicá-
vel. 
 
Relativamente aos organismos de investimento 
em capital de risco, não existia anteriormente 
uma Diretriz de Revisão/Auditoria própria, uma 
vez que a DRA 705 era aplicável apenas a fun-
dos de investimento mobiliário e imobiliário, 
nem havia sido emitida uma orientação por par-
te da CMVM relativamente aos procedimentos 
a desenvolver, correndo-se o risco de serem 
adotadas soluções diferentes por cada auditor. 
 
O GAT 563 veio também colmatar a lacuna 
existente, incluindo na secção de “Relato sobre 
outros requisitos legais e regulamentares” o 
elenco de procedimentos a desenvolver pelo 
auditor nos organismos de capital de risco. Co-
mo matérias relevantes relativamente às quais 
os auditores devem pronunciar-se e atendendo 
às especificidades destes organismos foram des-
tacadas as seguintes: 
- O adequado cumprimento do regulamento de 
gestão do organismo de investimento em capital 
de risco; 
- A adequada avaliação efetuada pela entidade 
responsável pela gestão dos ativos e passivos 
do 
organismo de investimento em capital de risco; 
- O controlo das operações com as entidades 
referidas no n.º 8 do artigo 10.º do RJCRESIE; 
- O cumprimento dos critérios e pressupostos 
de avaliação e dos critérios de valorização defi-
nidos nos documentos constitutivos e no Regu-
lamento da CMVM n.º 3/2015; e 
-  O controlo dos movimentos de subscrição e 
de resgate das unidades de participação. 

63- O GAT 5 respeita ao Modelo de Relatório de Auditoria a aplicar aos Organismos de Investimento Coletivo, incluindo Organismos de 
Investimento em Capital de Risco  
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cos deve ser prevenida, pelo que se destacam os 
seguintes procedimentos de auditoria que pode-
rão mitigar os riscos, a propósito de cada tipo 
de fundo. 
 

ii. Procedimentos de mitigação de risco 
 

Podendo ter consequências gravosas, a emer-
gência de perdas por deficiente gestão dos ris-

Áreas de  

risco 

Distorções materiais  

possíveis 

Procedimentos de auditoria para  

mitigação dos riscos 

Área mobiliária 
Conflitos  

de interesse 

Tendo em vista o interesse das partes 
relacionadas, 
- Seleção de ativos emitidos ou garan-
tidos por entidades relacionadas 
- Escolha de partes relacionadas para 
contrapartes das transações 

- Identificação das contrapartes relacionadas com os fun-
dos e com a sociedade gestora; 
◊ Análise, por amostragem, das operações realiza-

das, por forma a concluir que as mesmas não 
geram conflitos de interesse e não são proibidas 
ou foram solicitadas as necessárias autorizações 

Valorização  

de ativos 

- Utilização de métodos de avaliação 
que não cumprem com o disposto no 
Regulamento da CMVM n.º 2/2015 
- Valorização incorreta dos ativos em 
carteira, com impactos no Valor Lí-
quido Global do Fundo (VLGF) e 
Valor da Unidade de Participação 
(VUP) 
- Erros de valorização não divulgados 
e sem que tenha existido o ressarci-
mento aos participantes ou ao fundo 

- Validação do procedimento de avaliação de ativos utili-
zado, em termos de automatismo, periodicidade e confor-
midade com disposições legais e regulamentares 
- Verificação e validação das fontes de pricing e métodos 
de avaliação utilizados e conformidade dos mesmos com 
as normas aplicáveis 
◊ Caso tenham ocorrido erros, verificação do even-

tual ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos 
participantes ou pelo Fundo e se a entidade gesto-
ra procedeu a esse ressarcimento por sua iniciati-
va e nos prazos legalmente estabelecidos 

Subscrições  

e resgates das 

unidades de parti-

cipação (UP) 

- Subscrições e resgates registados em 
datas e/ou montantes incorretos com 
impactos no VLGF e VUP e sem que 
tenha existido o ressarcimento aos 
participantes ou ao Fundo pelos preju-
ízos causados 

- Validação dos mecanismos de controlo e registo das 
operações de subscrição e resgate das UP; 
- Análise dos movimentos de subscrição e resgate de 
unidades de participação; 
- Verificação da contabilização daquelas operações 
(datas, valores) e impacto no Valor da Unidade de Parti-
cipação 
- Avaliação da existência de eventual necessidade de 
ressarcimento aos participantes ou ao fundo e do cumpri-

Área imobiliária 
Valorização dos 

ativos imobiliá-

rios 

- Incumprimento das normas relativas à 
periodicidade das avaliações e à plurali-
dade e rotatividade dos Peritos Avalia-
dores de Imóveis (PAI) 
- Registo de valores de imóveis ou de 
operações de aquisição ou alienação 
realizadas sem suporte pelo facto de não 
terem sido promovidas as necessárias 
avaliações no prazo legalmente previsto 
- Relatórios de Peritos Avaliadores de 
Imóveis (RPAI) que não sustentam ade-
quadamente os valores registados ou 
apresentam valores com pouca aderência 
às normais condições de mercado 

- Validação do procedimento de avaliações instituído, 
incluindo a sua periodicidade, a seleção dos peritos avali-
adores, e conformidade com as normas aplicáveis 
- Consulta das certidões do registo predial 
- Verificação da conformidade dos valores em carteira 
com os respetivos RPAI e com as regras que resultam das 
normas aplicáveis 
- Análise de uma amostra de operações de aquisição e 
alienação e verificação do cumprimento das regras de 
avaliação definidas, em termos de periodicidade e valor 
- Análise crítica dos fundamentos e pressupostos dos 
RPAI e validação dos métodos utilizados atendendo às 
condições de mercado 

Reconhecimen-

to dos proveitos 

- Reconhecimento indevido das rendas 
inerentes aos imóveis arrendados ou 
registo das mesmas no período incorreto 
- Incumprimento do princípio da especi-
alização do exercício 

- Verificação dos contratos de arrendamento ativos; 
- Conferência das faturas/notas de débito emitidas, inclu-
indo o período a que respeitam as mesmas e conformida-
de com os contratos de arrendamento 
◊ Testes de cut-off ao reconhecimento dos provei-

tos 
Dívidas a  

receber 

Existência de valores a receber regista-
dos, não recuperáveis, sobreavaliando o 
ativo 

- Circularização de arrendatários e de advogados 
- Análise crítica da recuperabilidade de saldos devedores 
com base na sua antiguidade e histórico 
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Área de capital de risco 
Valorização das 

participações 

- Valorização dos ativos em carteira não 
conforme com os métodos e periodicida-
de previstos no regulamento da CMVM 
n.º 3/2015 
- Avaliações dos ativos sem o suporte 
documental adequado; 
- Sub ou sobreavaliação do ativo e refle-
xo incorreto de rendimentos e gastos, 
com impactos no VLGF e VUP 

- Validação do procedimento de avaliações instituído, 
dos métodos de avaliação utilizados e da periodicidade 
das avaliações em conformidade com as normas aplicá-
veis 
- Análise crítica e validação dos pressupostos utilizados 
nas avaliações, incluindo projeções e estimativas de 
cash flows, taxas de desconto, múltiplos comparáveis, 
fontes de informação utilizadas e verificação dos respe-
tivos cálculos 
- Análise das contas das empresas objeto de avaliação 
- Análise de contratos a prazo celebrados entre as partes 
(quando aplicável) e validação do reflexo contabilístico 
dos mesmos 

Gastos imputados - Imputação na esfera do fundo de gastos 
não elegíveis ou não relacionados com a 
sua atividade 
- Registo de gastos em períodos incorre-
tos 
- Incumprimento do princípio da especia-
lização do exercício 

- Análise da tipologia dos gastos imputados e verifica-
ção da sua elegibilidade tendo em conta as normas le-
gais aplicáveis 
- Análise de uma amostra de documentos de suporte dos 
gastos imputados com vista a aferir a sua validade, 
elegibilidade e relação com o fundo 
- Testes de cut-off ao registo de gastos 

Continuidade - Problemas de liquidez que podem ori-
ginar a liquidação antecipada do fundo e 
colocar em causa a recuperabilidade dos 
ativos 
- Impossibilidade de realização dos ati-
vos pelo valor registado 

- Leitura das atas do Conselho de Administração, Con-
selho Consultivo e Assembleia de Participantes 
- Circularização de advogados 
- Avaliação do risco de liquidez 
- Análise de rácios económico-financeiros 
- Identificação de eventos subsequentes relevantes 

Riscos transversais aos fundos 
Incumprimentos 

legais, regula-

mentares ou con-

tratuais 

- Seleção de ativos não elegíveis para 
a carteira do fundo 
- Incumprimento de limites legais, 
regulamentares ou contratuais 
- Operações realizadas com partes 
relacionadas 
- Existência de passivos potenciais não 
registados 

- Avaliação do cumprimento das normas legais e regula-
mentares, em concreto, política de investimento e limites 
de composição da carteira 
- Análise de uma amostra de operações realizadas por 
forma a concluir se as mesmas foram realizadas isentas de 
conflitos de interesse 
- Circularização de advogados 
- Avaliação da adequação e montante das provisões cons-
tituídas, tendo em conta os procedimentos desenvolvidos 
nas várias rubricas do Balanço e da Demonstração de 
Resultados 

Branqueamento 

de capitais e 

financiamento 

terrorismo 

- Branqueamento de capitais 
- Financiamento do terrorismo 

- Análise dos procedimentos de branqueamento aplicados 
pela sociedade e verificação da sua conformidade e ade-
quação com as normas legais aplicáveis 
- Verificação dos elementos de identificação dos partici-
pantes e das contrapartes nas operações realizadas 
- Verificação dos fluxos financeiros associados às opera-
ções realizadas 
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iii. Valorização de ativos 
 
A valorização de ativos assume um papel deter-
minante na gestão de organismos de investi-
mento coletivo, merecendo uma atenção especi-
al do auditor. Conforme consta do quadro ante-
rior, é uma área de risco que, embora transver-
sal a todos os organismos, apresenta particulari-
dades em função do tipo de fundo.   
 
Como princípio geral, é imperativo o estabele-
cimento de procedimentos apropriados e coe-
rentes para se poder efetuar uma valorização 
correta dos ativos sob gestão. Acresce ainda 
que a valorização deve ser efetuada de forma 
independente e com a competência, o zelo e a 
diligência devidos64.  
 
Em termos de procedimentos de avaliação, as 
regras estabelecidas para os organismos de in-
vestimento coletivo regulados no RGOIC65 de-
terminam que a valorização dos ativos seja rea-
lizada com base em avaliação efetuada: 

a ) Pela respetiva entidade responsável pela 
gestão, desde que a função de avaliação 
seja funcionalmente independente da 
gestão de carteiras e a política de remu-
neração e outras medidas assegurem 
que os conflitos de interesses sejam 
atenuados e que seja evitada uma influ-
ência indevida nos colaboradores; ou 

 b) Por avaliador externo, que deverá ser 
 uma pessoa singular ou coletiva indepen
 dente do organismo de investimento cole
 tivo, da respetiva entidade gestora e de 
 qualquer outra pessoa com relações es
 treitas com o organismo de investimento 
 coletivo ou a respetiva entidade gestora.  
 
Tipicamente, a avaliação da maioria dos ativos 
mobiliários é efetuada através de fontes de pri-

cing externas, quer seja o valor de cotação, o 
valor de ofertas de compra firmes ou o valor 
médio das ofertas de compra difundidas através 
de entidades especializadas, de acordo com o 
definido nos artigos 31.º e seguintes do Regula-
mento da CMVM n.º 2/2015, sendo realizada, 
em grande medida, de forma automática, sujeita 
a validação pelas equipas de investimento. 
 
De modo diverso, a avaliação de imóveis com-
pete a dois avaliadores externos, registados na 
CMVM, ocorrendo com intervalos fixados na 
lei. A função de avaliação é, assim, indepen-
dente, ainda que a entidade responsável pela 
gestão seja responsável pela verificação do con-
teúdo e estrutura dos relatórios de avaliação66. 
Por forma a afastar eventuais situações de con-
flitos de interesse e numa tentativa de robuste-
cer a independência nas relações estabelecidas 
entre a entidade gestora e os peritos avaliadores 
de imóveis, preveem-se ainda regras de rotativi-
dade e pluralidade dos peritos avaliadores de 
imóveis introduzidas pelo RGOIC67 . 

64- Cf. artigo 93.º, n.ºs 1 e 2, do RGOIC. 
 
65- Cf. artigo 94.º, n.º 1, do RGOIC. 
 
66- Cf. artigo 39.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015. 
 
67- Cf. artigo 145.º do RGOIC. 
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Nos organismos de investimento em capital de 
risco, a avaliação dos ativos é geralmente reali-
zada pela equipa de gestão68. Além de existir 
flexibilidade na seleção do método de avaliação 
a utilizar ao fim de 12 meses após a aquisição 
da participação – podendo optar-se pela utiliza-
ção dos cash flows descontados, múltiplos de 
sociedades comparáveis, transações material-
mente relevantes ou outros internacionalmente 
reconhecidos69– não existe, na maioria das ve-
zes, uma intervenção ou validação formal por 
uma fonte externa e independente. Deste modo, 
os valores que resultam da avaliação dependem 
da melhor estimativa efetuada pela entidade 
responsável pela gestão, com base no conheci-
mento e perspetivas futuras da participada e da 
perceção sobre as condições gerais do mercado, 
existindo grande margem de discricionariedade 
neste processo, ainda que dentro dos limites da 
lei. 
 
Por esta razão, a intervenção e o envolvimento 
dos auditores enquanto fonte de validação ex-
terna, torna-se um fator crucial, devendo estes 
proceder à verificação da coerência e consistên-
cia dos métodos utilizados, à validação da razo-
abilidade das projeções efetuadas, dos valores 
considerados, dos pressupostos assumidos e das 
fontes utilizadas para recolha de informação. 

iv. Controlo interno 
 
O controlo interno designa o processo concebi-
do, implementado e mantido pelos responsáveis 
pela governação para proporcionar uma segu-
rança razoável acerca da prossecução dos obje-
tivos de uma entidade com respeito à fiabilida-
de do relato financeiro, eficácia e eficiência das 
operações e cumprimento das leis e regulamen-
tos aplicáveis, conforme definido na ISA 31570. 
Integra-se no conceito de sistema de controlo de 
cumprimento que os intermediários devem con-
ceber e aplicar, nos termos do artigo 305.º-A do 
Cód.VM, e que se traduz na adoção de políticas 
e procedimentos adequados a detetar qualquer 
risco de incumprimento dos deveres a que se 
encontra sujeito, aplicando medidas para os 
minimizar ou corrigir, evitando ocorrências fu-
turas. 
 
Este sistema deve ser tanto mais sofisticado 
quanto o são as operações e procedimentos dos 
organismos de investimento coletivo. O funcio-
namento destes organismos, sobretudo em valo-
res mobiliários, caracteriza-se por um elevado 
nível de desmaterialização de procedimentos, 
assumindo os sistemas informáticos uma im-
portância primordial no tratamento da informa-
ção. Uma vez que muitos dos registos efetuados 
ocorrem de forma automática, através de para-
metrizações efetuadas nos programas de gestão 
de fundos e nos programas contabilísticos, a 
fiabilidade e credibilidade da informação finan-
ceira depende do controlo desses registos e da 
forma como os mesmos são efetuados. 

68- A este respeito salienta-se que o RJCRESIE estabeleceu no artigo 60.º que, para as entidades acima dos limiares da AIFMD definidos 
no artigo 6.º (i.e. quando os ativos sob gestão excedam €500.000 ou €100.000 se os mesmos tiverem sido adquiridos com recurso a alavan-
cagem) se aplicam as regras definidas no RGOIC, impondo-se, assim, a obrigatoriedade da função de avaliação, quando realizada pela 
sociedade gestora, ser funcionalmente independente da gestão dos fundos. 
 
69- Cf. artigo 4.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2015. 
 
70- International Standard on Auditing 315 – Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity 
and its environment.  
De acordo com o parágrafo 4 da Diretriz de Revisão Auditoria 410 – Controlo Interno, entretanto revogada, o sistema de controlo interno 
significa todas as políticas e procedimentos adotados pela gestão de uma entidade que contribuam para a obtenção dos objetivos da gestão 
de assegurar a condução ordenada e eficiente do seu negócio, incluindo a aderência às políticas de gestão, a salvaguarda dos ativos, a pre-
venção e deteção de fraudes e erros, o rigor e a plenitude dos registos contabilísticos, o cumprimento das leis e regulamentos e a preparação 
tempestiva de informação financeira credível.  
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Neste contexto, o conhecimento, pelo auditor, 
da atividade da entidade responsável pela ges-
tão e do seu ambiente assumem uma relevância 
acrescida, devendo ser desenvolvidos testes aos 
procedimentos e rotinas implementados na soci-
edade que permitam concluir pela eficácia, tem-
pestividade e acuidade dos mecanismos de con-
trolo interno existentes e dos procedimentos 
instituídos. 
 
Deste modo, a auditoria às contas dos organis-
mos de investimento coletivo deverá ser acom-
panhada de uma análise prévia do sistema de 
controlo interno das entidades responsáveis pela 
gestão, por forma a validar se os procedimentos 
implementados são adequados à gestão dos or-
ganismos e se permitem o correto registo das 
operações realizadas e o cumprimento tempesti-
vo das obrigações.  
 
A compreensão do sistema de controlo interno 
da entidade deverá incluir indagações à gestão e 
aos colaboradores, a observação do desempe-
nho de determinadas atividades e operações e a 
verificação de documentos e registos produzi-
dos. A execução destes procedimentos permiti-
rá determinar a possibilidade de existência ou 
não de erros materiais que possam distorcer as 
demonstrações financeiras e sinalizar áreas que 
mereçam uma análise mais atenta do auditor ou 
a realização de procedimentos substantivos 
mais aprofundados. 
 
v. Continuidade 
 
A questão da continuidade assume uma rele-
vância primordial nos organismos de investi-
mento coletivo, em particular nos organismos 
de investimento em capital e risco que investem 
em ativos transacionados num mercado caracte-

rizado pela existência de falhas de mercado, 
opacidade nas transações realizadas e baixo 
nível de liquidez. 
 
Acresce ainda que o facto do património e, con-
sequentemente, da rendibilidade dos ativos, se 
encontrarem dependentes de avaliação interna, 
de acordo com a melhor estimativa efetuada 
pela entidade responsável pela gestão, existindo 
o risco de os mesmos apresentarem valores so-
breavaliados e não realizáveis em normais con-
dições de mercado. Por esta razão, a continuida-
de dos fundos pode ser colocada em causa. 
 
De acordo com a Estrutura Conceptual do SNC 
e com o próprio SNC, as demonstrações finan-
ceiras de qualquer entidade são preparadas no 
pressuposto de que a mesma é uma entidade 
que continuará a operar no futuro previsível. 
 
Deste modo, na preparação de demonstrações 
financeiras, a entidade responsável pela gestão 
deve avaliar a capacidade do organismo de in-
vestimento prosseguir com a sua atividade, con-
siderando toda a informação disponível, avali-
ando as suas perspetivas de evolução num perí-
odo mínimo de 12 meses a contar da data do 
balanço e divulgando as incertezas materiais 
relacionadas com eventos que possam conduzir 
ao incumprimento deste pressuposto.  
 
Constatando-se a existência de incertezas mate-
riais relacionadas com acontecimentos ou con-
dições que levantem dúvidas significativas 
acerca da capacidade da entidade em prosseguir 
com a sua atividade, as demonstrações financei-
ras não deverão ser preparadas com base no 
pressuposto da continuidade e esse facto deve 
ser objeto de divulgação por parte do órgão de 
gestão, bem como os respetivos fundamentos e 
a razão pela qual a entidade não é considerada 
como estando em continuidade71. 

71- Conforme definido no parágrafo 2.2.1. do Anexo ao SNC e no parágrafo 23 da International Accounting Standard 1 – Presentation of 
Financial Statements.  
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Os auditores devem divulgar no relatório de 
auditoria qualquer incerteza relacionada com a 
continuidade dos organismos de investimento 
coletivo quando têm dúvidas substanciais acer-
ca da capacidade dos mesmos continuarem em 
atividade por um período considerável de tem-
po. O racional subjacente a este dever encontra-
se na necessidade de dotar os utilizadores das 
demonstrações financeiras de informação com-
pleta sobre a entidade auditada, alertando para a 
existência de potenciais problemas económicos 
ou financeiros.  
 
Neste âmbito, a análise da continuidade repre-
senta uma das mais importantes tarefas do audi-
tor, que pode afetar a sociedade gestora, os or-
ganismos de investimento coletivo, os merca-
dos, os investidores e a sociedade em geral. 
 
O auditor deve, assim, no desenvolvimento dos 
seus trabalhos sobre a avaliação do princípio da 
continuidade, de acordo com os procedimentos 
previstos nos parágrafos 6 e 9 da ISA 57072, i) 
obter prova de auditoria suficiente e apropriada 

acerca da adequação do uso pelo órgão de ges-
tão do pressuposto da continuidade na prepara-
ção das demonstrações financeiras, ii) concluir, 
com base nos procedimentos desenvolvidos, se 
existe uma incerteza material acerca da capaci-
dade da entidade prosseguir em continuidade e 
iii) avaliar as implicações na emissão do seu 
relatório. 
 
H. Os auditores dos organismos de inves-
timento colectivo 
 
Como nota final, crê-se relevante conhecer os 
auditores que atuam no mercado dos organis-
mos de investimento coletivo. 
 
Com referência a 31 de dezembro de 2015 e 
com base em informação pública disponibiliza-
da no sítio da internet da CMVM, na área dos 
fundos mobiliários, verifica-se uma elevada 
concentração das empresas de auditoria, na me-
dida em que apenas 9 auditores realizaram audi-
toria a 191 fundos geridos por 17 entidades ges-
toras, cada uma tendo contratado apenas um 
auditor, do seguinte modo: 

72- International Standard on Auditing 570 – Going Concern. 
 

AUDITOR (SROC) 
N.º de  

Sociedades  
Gestoras 

N.º de  
Organismos 
Auditados 

Quota de  
Mercado 

BDO & Associados 6 56 29% 
Mazars & Associados 3 52 27% 

Ernst & Young Audit & Associados 1 29 15% 
Deloitte & Associados 2 24 13% 
KPMG & Associados 1 18 9% 

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados 1 5 3% 
 PwC & Associados 1 3 2% 

Lampreia, Viçoso & Associados 1 2 1% 
Oliveira, Reis & Associados 1 2 1% 
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A quota de mercado neste e nos quadros se-
guintes tem por base o número de relatórios de 
auditoria realizados e não é ponderada pelo 
VLG do fundo em apreço. 
 
No que respeita aos organismos de investimen-
to imobiliários, tendo por referência a mesma 

data e a mesma fonte de informação, verifica-
mos que existem 16 auditores a auditar 244 fun-
dos e 1 sociedade de investimento imobiliário, 
geridos por 32 diferentes entidades gestoras. 
Verifica-se, contudo, que várias entidades ges-
toras optaram pela contratação de mais do que 
um auditor. 

AUDITOR (SROC) 
N.º de  

Entidades 
Gestoras 

N.º de  
Organismos  
Auditados 

Quota de 
Mercado 

BDO & Associados 8 53 22% 
Deloitte & Associados 6 53 22% 

Ernst & Young Audit & Associados 5 45 18% 

P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & Asso-
ciados 2 19 8% 

Mazars & Associados 7 15 6% 
KPMG & Associados 8 12 5% 

Barbas, Martins, Mendonça & Associados 3 11 4% 
PwC & Associados 6 10 4% 

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados 2 6 2% 
Lampreia, Viçoso & Associado 2 6 2% 

RCA - Rosa, Correia & Associados 1 6 2% 
Alves da Cunha, A. Dias & Associados 2 4 2% 

J. Camilo & Associados 2 2 1% 
Mariquito, Correia & Associados 1 1 0% 

Oliveira, Reis & Associados 1 1 0% 
PKF & Associados 1 1 0% 
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No total verifica-se a existência de 16 socieda-
des de revisores oficiais de contas a atuar no 

mercado dos organismos de investimento cole-
tivo sujeitos à regulação do RGOIC, com a se-
guinte quota de mercado: 

AUDITOR (SROC) 
N.º de  
Entidades 
Gestoras 

N.º de  
Organismos 
Auditados 

Quota de 
Mercado 

BDO & Associados 12 109 25% 
Deloitte & Associados 8 77 18% 
Ernst & Young Audit & Associados 6 74 17% 
Mazars & Associados 9 67 15% 
KPMG & Associados 9 30 7% 
P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & 
Associados 2 19 4% 
PwC & Associados 7 13 3% 
Barbas, Martins, Mendonça & Associado 3 11 3% 
Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados 3 11 3% 
Lampreia, Viçoso & Associados 2 8 2% 
RCA - Rosa, Correia & Associados 1 6 1% 
Alves da Cunha, A. Dias & Associados 2 4 1% 
Oliveira, Reis & Associados 1 3 1% 
J. Camilo & Associados 2 2 0% 
Mariquito, Correia & Associados 1 1 0% 
PKF & Associados 1 1 0% 

No que respeita aos auditores dos organismos 
previstos no RJCRESIE a informação não é 

pública, não sendo, por este motivo, apresenta-
da no âmbito do presente artigo. 


