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1. Alargamento das atribuições e respon-
sabilidades da CMVM  
 

I. A entrada em vigor , a 1 de janeiro de 2016, 
da nova legislação sobre a atividade de audito-
ria assinalou um marco de importantes altera-
ções para esta atividade, destacando-se a desig-
nação da Comissão do Mercado de Valores Mo-
biliários (“CMVM”) como autoridade de super-
visão nacional competente da atividade de audi-
toria. 
 

O novo regime, constante do novo Estatuto da 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, apro-
vado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro 
(“NEOROC”), e do Regime Jurídico da Super-
visão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 
148/2015, de 9 de setembro (“RJSA”), assegu-
rou a adaptação do enquadramento estatutário 
da atividade ao regime jurídico das associações 
públicas profissionais, previsto na Lei n.º 
2/2013, de 10 de janeiro, e a implementação no 

ordenamento jurídico nacional da Diretiva 
2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 16 de abril, relativa à revisão legal das 
contas anuais e consolidadas (“Diretiva 
2014/56/UE”) e do Regulamento (UE) n.º 
537/2014, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 16 de abril, relativo aos requisitos espe-
cíficos para a revisão legal de contas das entida-
des de interesse público (“Regulamento (UE) 
n.º 537/2014”). 

 

No elenco de novidades do novo regime, inclui-
se o dever de registo junto da CMVM de revi-
sores oficiais de contas (“ROC”) e de socieda-
des de revisores oficiais de contas (“SROC”) e 
de auditores e entidades de auditoria de Estados 
membros e de países terceiros (doravante tam-
bém referidos como “auditores”) que pretendam 
exercer funções de interesse público1, matéria 
que nos propomos desenvolver seguidamente. 

* Jurista do Departamento Internacional e de Política Regulatória da CMVM. As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vincu-
lam a CMVM. 

  
1- Art. 6.º/1 do RJSA.  
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II. Atente-se que o registo de auditores junto da 
CMVM não surgiu de modo inteiramente ino-
vatório. À CMVM cabia já a supervisão de um 
núcleo mais circunscrito de auditores2, os desig-
nados auditores externos3, sujeitos a registo na 
CMVM nos termos do art. 9.º do Código dos 
Valores Mobiliários (“CVM”)4. Neste âmbito, a 
CMVM supervisionava já os relatórios dos au-
ditores externos sobre a informação financeira 
contida em documentos de prestação de contas, 
em prospetos e em outros documentos legal-
mente previstos5. 
 

Sem prejuízo, a atribuição à CMVM de compe-
tências sobre o universo de todos os auditores 
que realizam revisões legais de contas6 corres-
pondeu efetivamente a um importante alarga-
mento de responsabilidades.  
 

Em termos quantitativos, veja-se, que, por refe-
rência a meados de novembro de 2016, encon-
tram-se registados na CMVM 1363 revisores 
oficiais de contas, 220 sociedades de revisores 
oficiais de contas, e 1 entidade de auditoria com 
origem em país terceiro, o que perfaz um total 
de 1584 auditores (7), não existindo registos de 
auditores e entidades de auditoria com origem 
em Estados membros da União Europeia. 

2- Nos termos do art 359.º/1, f) do CVM. 
 

3- A supervisão dos auditores externos foi exercida pela CMVM durante quase 25 anos, inicialmente no contexto do regime de revisão 
legal de contas por um auditor externo, registado na CMVM, previsto no Código do Mercado dos Valores Mobiliários (art. 100.º), regime 
que depois se manteve no CVM (art. 8.º). A par do regime do revisor oficial de contas, regulado enquanto órgão social no Código das 
Sociedades Comerciais, acrescia o auditor externo, entretanto regulado no CVM, sem prejuízo de se admitir que as duas funções pudessem 
ser exercidas pela mesma pessoa e que a certificação legal de contas e o relatório do auditor externo pudessem ser apresentados num docu-
mento único. 
 

4- O art. 9.º do CVM encontra-se presentemente revogado.  
 

5- Como sejam os relatórios dos auditores externos sobre a salvaguarda dos bens de clientes (no contexto do dever de os auditores dos 
intermediários financeiros remeterem à CMVM um relatório sobre a adequação dos procedimentos adotados pelos intermediários financei-
ros para a salvaguarda dos bens dos clientes) e os relatórios dos auditores externos sobre relatórios e contas de fundos de investimento e 
respetiva entidade gestora.  
 

6-No universo dos auditores que passam a estar sujeitos a registo incluem-se os auditores e entidades de auditoria de Estados membros da 
União Europeia para a prestação de serviços de revisão legal das contas em Portugal, em conformidade com as exigências do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia de criação de um mercado interno, no qual são asseguradas a liberdade de prestação de serviços e o 
direito de estabelecimento. 
 

7-A informação sobre auditores registados na CMVM encontra-se publicamente disponível no sítio da CMVM na internet, no seguinte 
link: http://web3.cmvm.pt/sdi/auditores/index.cfm  
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O universo de auditores indicados compara com 
o número de auditores registados na CMVM, 
nos termos do antigo art. 9.º do CVM, no total 
de 41 auditores8, por referência a 31 de dezem-
bro de 2015. 
 

Adicionalmente, tenha-se presente que os audi-
tores que passam a estar abrangidos pelo dever 
de registo na CMVM são responsáveis pela re-
visão de contas de um conjunto alargado de 
entidades, qualificadas como entidades de inte-
resse público:  
 

a) Os emitentes de valores mobiliários admiti-
dos à negociação num mercado regulamenta-
do;  
b) As instituições de crédito;  
c) As empresas de investimento;  
d) Os organismos de investimento coletivo sob 
forma contratual e societária, previstos no regi-
me geral dos organismos de investimento cole-
tivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de 
fevereiro;  
e) As sociedades de capital de risco, as socie-
dades de investimento em capital de risco e os 
fundos de capital de risco, previstos no Regime 
Jurídico do Capital de Risco, Empreendedoris-
mo Social e Investimento Especializado, apro-
vado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março;  
f) As sociedades de investimento alternativo 

especializado e os fundos de investimento alter-
nativo especializado, previstos no Regime Jurí-
dico do Capital de Risco, Empreendedorismo 
Social e Investimento Especializado, aprovado 
pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março;  
g) As sociedades de titularização de créditos e 
os fundos de titularização de créditos;  
h) As empresas de seguros e de resseguros;  
i) As sociedades gestoras de participações soci-
ais, quando as participações detidas, direta ou 
indiretamente, lhes confiram a maioria dos di-
reitos de voto nas instituições de crédito referi-
das na alínea b);  
j) As sociedades gestoras de participações soci-
ais no sector dos seguros e as sociedades gesto-
ras de participação de seguros mistas;  
k) Os fundos de pensões;  
l) As empresas públicas que, durante dois anos 
consecutivos, apresentem um volume de negó-
cios superior a € 50 000 000, ou um ativo líqui-
do total superior a € 300 000 0009. 
 

Ao elenco de auditores sob supervisão direta 
pela CMVM somam-se os demais auditores que 
não realizem revisão legal de contas de entida-
des de interesse público, sobre os quais a 
CMVM passou a ter, nos termos do novo regi-
me, a responsabilidade da supervisão final, in-
cluindo a supervisão dos procedimentos e atos 
de inscrição assegurados pela Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas (“OROC” ou 
“Ordem”)10.  

8- De acordo com a informação constante do Relatório anual da CMVM relativo a 2015, disponível em http://www.cmvm.pt/pt/
EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/RelatorioAnualDaCMVM/Documents/Relatório%20Anual%202015_%20Final_.pdf, “[n]o 
final do ano estavam registadas, para efeitos do disposto no art. 8º do CVM, na CMVM 41 sociedades de auditores (40 exercem a ativida-
de em Portugal e uma é uma entidade de auditoria de país terceiro), não tendo ocorrido em 2015 qualquer pedido de registo inicial ou de 
cancelamento de registo. À semelhança de anos anteriores, grande parte das sociedades registadas têm pelo menos um sócio que não é 
revisor oficial de contas, o que reflete a multidisciplinaridade das equipas de auditoria. A entidade de auditoria de país terceiro tem ao 
seu serviço 90 revisores oficiais de contas, contratados pela sociedade ou a ela associados na qualidade de sócio ou a outro título”. Refere
-se ainda que “[e]m 2015 foram efetuados 25 pedidos de averbamento ao registo das sociedades de auditores, que originaram 77 atos de 
averbamento. Com a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 1/2014, em julho, deixou de ser requerido o averbamento da cele-
bração e da rescisão de contratos de prestação de serviços das sociedades com ROC, o que justifica a significativa redução de pedidos de 
averbamento desta natureza.” 

 

9- Nos termos do art. 3.º do RJSA. 
 

10- Art. 4.º/2 do RJSA. 
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2. O registo obrigatório de auditores jun-

to da CMVM no contexto da criação de 

um novo modelo de supervisão pública 

de auditoria 

 

I. O movimento europeu de reforma do en-
quadramento normativo da atividade de audito-
ria foi impulsionado pelo propósito de conferir 
maior credibilidade e qualidade a esta atividade 
e de promover, por inerência, o reforço da con-
fiança dos investidores e a estabilidade do mer-
cado. 
 

A implementação de um sistema de organiza-
ção pública de supervisão da atividade que as-
segurasse a integridade, a eficiência e um bom 
funcionamento, e a atribuição da responsabili-
dade do mesmo a uma autoridade independente 
da profissão, mostraram-se essenciais à conse-
cução dos indicados propósitos11. 
 

Em Portugal, a entidade até então incumbida da 
supervisão da atividade de auditoria - o Conse-
lho Nacional de Supervisão de Auditoria 
(“CNSA”)12 – já anteriormente vinha dando 
sinais de debilidades de funcionamento, associ-
adas, designadamente, à estrutura de governa-
ção e à ausência de meios e estrutura própria13. 

A presença, no órgão de gestão do CNSA, de 
representantes de entidades com missões distin-
tas não favorecia um funcionamento eficiente e 
eficaz desse sistema de supervisão. Acresce 
que, na medida em que o CNSA integrava na 
sua composição um membro da OROC, a inde-
pendência face à profissão, tal como entretanto 
requerida por imperativo europeu, mostrava-se 
comprometida.  
 

II. A designação de uma autor idade indepen-
dente pré-existente afigurou-se vantajosa face à 
alternativa da designação de uma entidade a ser 
criada ex novo, particularmente por dispensar 
os constrangimentos legais, temporais e orça-
mentais inerentes à constituição de uma nova 
autoridade de supervisão, especificamente vo-
cacionada para a supervisão de auditoria. Por 
outro lado, a designação de uma autoridade 
com experiência acumulada na supervisão dos 
auditores externos acrescentava vantagens face 
à alternativa de designação de outras autorida-
des sem essa experiência.  
 

III. A análise comparada dos regimes nacio-
nais europeus, decorrentes da transposição e 
conformação dos regimes nacionais ao regime 
normativo europeu1415, permitem enquadrar o 
regime nacional nas demais soluções europeias. 

11- De acordo com o art. 32.º/1, da Diretiva 2014/56/UE “[o]s Estados-Membros criam um sistema eficaz de supervisão pública dos revi-
sores oficiais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas com base nos princípios enunciados nos n.ºs 2 a 7 e designam uma 
autoridade competente responsável por essa supervisão” e, nos termos do art. 32.º/3 da mesma Diretiva “[a] autoridade competente é diri-
gida por pessoas que não exercem a profissão de revisor oficial de contas mas que têm um bom conhecimento das matérias relevantes 
para a revisão legal de contas” acrescentando-se que "[e]ssas pessoas são selecionadas com base num procedimento de nomeação inde-
pendente e transparente.” (Sublinhados nossos). 
 

12- Criado pelo Decreto-Lei n.º 225/2008, de 20 de novembro. 
 

13- O CNSA não dispunha de personalidade jurídica e não possuía recursos próprios, funcionando na dependência dos meios, instalações e 
recursos das entidades que integravam a sua composição (Banco de Portugal, CMVM, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões, OROC e Inspeção Geral de Finanças). 
 

14- Por referência a setembro de 2016, os seguintes Estados membros não transpuseram a Diretiva 2014/56/UE, em conformidade com a 
informação disponível em http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DB_NATURAL_DIRECTIVE=2014,56&qid=1476264399149&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=pt&SUBDOM_
INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE: Bélgica, Bulgária, Estónia, Grécia, Croácia, Chipre, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Ro-
ménia e Eslovénia. A informação referida no texto não considera, por conseguinte, os regimes nacionais desses Estados membros. 
 

15- Opta-se por indicar as designações das entidades na língua inglesa, pelo facto de corresponder à designação usualmente conhecida e 
utilizada.  
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Nos seguintes Estados membros a autoridade 
nacional competente designada corresponde 
exclusivamente à autoridade de supervisão do 
sistema financeiro: na Alemanha, a Federal Fi-
nancial Supervisory Authority, no Luxemburgo, 
a Commission for the Supervision of the Finan-
cial Sector, e na Suécia, a Finansinspektionen. 
 

Nos seguintes Estados membros a autoridade 
nacional competente designada corresponde à 
autoridade de supervisão do sistema financeiro, 
com competências partilhadas com outras enti-
dades (v.g., ministério da tutela e entidades de 
supervisão de auditoria): na Finlândia, a Finnish 
Financial Supervisory Authority, com compe-
tências também do Ministry of Finance, na 
Hungria, o Ministry of National Economy, e 
também o Chamber of Hungarian Auditors, na 
Itália, a Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa e o the Ministry of Economy and 
Finance. 
 

Nos seguintes Estados membros a autoridade 
nacional competente designada corresponde 
exclusivamente a uma entidade especificamente 
vocacionada para a supervisão de auditoria: em 
França, o Haute conseil du commissariat aux 
comptes, na República checa, o Public Audit 
Oversight Board, na Irlanda, o Irish Auditing 
and Accounting Authority, em Malta, o Quality 
Assurance Oversight Committee, na Eslová-
quia, a Audit Authority, em Espanha, o Audi-
ting and Accounting Institute, no Reino Unido, 
o Financial Reporting Council, na Áustria, a 
Austrian Auditors Supervisory Authority. 

3. Articulação de competências entre a 
CMVM e a OROC relacionadas com a 
atividade de auditoria 

 

I. O regime jur ídico reconhece, a par  das 
competências da CMVM, as competências da 
OROC em matéria de supervisão de auditoria16. 
A CMVM exerce, no quadro da supervisão de 
auditoria, os poderes e prerrogativas definidos 
no CVM e restantes normativos aplicáveis 
àquela autoridade em matéria de valores mobi-
liários, nomeadamente no que respeita aos pro-
cedimentos e exercício da supervisão, poderes 
de fiscalização, cooperação e regime sanciona-
tório17, sendo aplicáveis, em particular e com as 
necessárias adaptações, o disposto nos arts. 
355.º, 360.º a 362.º, 364.º a 366.º e 373.º a 377.º 
-A desse Código18. 
 

A CMVM pode, sempre que entenda necessário 
para assegurar a adequada supervisão pública 
da atividade de auditoria, solicitar a prestação 
de quaisquer informações à OROC, que fica 
vinculada a prestá-las, e dar ordens e emitir re-
comendações concretas à OROC19. 
 

II. Em matér ia de acesso à profissão, a 
OROC manteve um conjunto de competências 
que não seria justificado perder, como sejam a 
organização e realização de exame de admissão 
à Ordem20, a organização e realização de está-
gio21 e a inscrição de ROC e de SROC22, inclu-
indo de revisor oficial de contas de Estados 
membros da União Europeia ou do Espaço Eco-
nómico Europeu23, de entidades de auditoria de 
Estados membros da União Europeia24, de es-
trangeiros25 e de revisores oficiais de contas de 
países de língua portuguesa26. 

16- No art. 4.º/3 do RJSA. 
 

17- Art. 32.º/1 do RJSA. 
 

18- Art. 25.º/1 do RJSA. 
 

19- Art. 25.º/2 do RJSA. 
 

20- Arts. 151.º e segs. do NEOROC. 
 

21- Arts. 155.º e segs. do NEOROC. 
 

22- Arts. 147.º e 148.º do NEOROC. 
 

23- Art. 177.º do NEOROC. 
 

24- Art. 185.º do NEOROC. 
 

25- Art. 149.º do NEOROC. 
 

26- Art. 184.º do NEOROC. 
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A inscrição na Ordem tem como função assegu-
rar o controlo prévio dos requisitos para o aces-
so à profissão27. Por outras palavras, à OROC 
compete assegurar que os candidatos a audito-
res possuem adequados níveis de conhecimen-
tos técnicos, experiência, assim como os valo-
res necessários ao exercício da profissão, pres-
supostos essenciais para assegurar a garantia de 
qualidade no desempenho técnico e deontológi-
co.  
 

A inscrição junto da OROC de auditores que 
não pretendam exercer funções de interesse pú-
blico assegura a sua qualificação para todos os 
efeitos e atividades não incluídas nas funções 
de interesse público28. 
 

III. Os auditores que pretendam exercer  fun-
ções de interesse público estão sujeitos a inscri-
ção na OROC e a registo na CMVM29.  
 

A CMVM assegura um segundo nível de con-
trolo na verificação dos requisitos de idoneida-
de e qualificação e experiência profissional já 
apreciados pelo OROC, podendo suceder que o 

juízo da CMVM sobre esses requisitos seja po-
sitivo, deferindo o registo.  
Em caso de juízo negativo pela CMVM, dife-
rentes cenários poderão verificar-se30. Um pri-
meiro cenário pode corresponder à do auditor 
a quem é recusado o registo na CMVM, man-
tendo a inscrição junto da OROC, caso em que 
pode o auditor manter o exercício de funções 
não incluídas nas funções de interesse públi-
co31. Um segundo cenário pode corresponder à 
situação em que a OROC, perante o indeferi-
mento do pedido de registo com base, por 
exemplo, em juízo de inidoneidade pela 
CMVM, determine, com fundamento na gravi-
dade dos fundamentos desse juízo, o cancela-
mento da inscrição do auditor32.  
 

Um terceiro cenário pode corresponder ao can-
celamento compulsivo, determinado pela 
CMVM, da inscrição da pessoa em causa junto 
da OROC33, fundamentado em circunstâncias 
consideradas especialmente graves que che-
guem ao conhecimento da CMVM por algum 
meio, incluindo em resultado de eventuais dili-
gências de supervisão que a CMVM promova 
dos procedimentos e dos atos de inscrição junto 
da OROC34. 

27 -Art. 147.º/2 do NEOROC. 
 

28- Art. 6.º/3 do RJSA. 
 

29- Art. 6.º/2 do RJSA.  
 

30 - As situações indicadas seguidamente no texto não são exaustivas.  
 

31 - Não depende de registo junto da CMVM o exercício de funções pelos revisores oficiais de contas fora do âmbito das funções de inte-
resse público, tal como previstas no art. 48.º do NEOROC que se transcreve:  
“a) Docência; 
b) Membros de comissões de auditoria e de órgãos de fiscalização ou de supervisão de empresas ou outras entidades; 
c) Consultoria e outros serviços no âmbito de matérias inerentes à sua formação e qualificação profissionais, designadamente avaliações, 
peritagens e arbitragens, estudos de reorganização e reestruturação de empresas e de outras entidades, análises financeiras, estudos de 
viabilidade económica e financeira, formação profissional, estudos e pareceres sobre matérias contabilísticas, revisão de declarações 
fiscais, elaboração de estudos, pareceres e demais apoio e consultoria em matérias fiscais e parafiscais e revisão de relatórios ambientais 
e de sustentabilidade, desde que realizadas com autonomia hierárquica e funcional; 
d) Administrador da insolvência e liquidatário; 
e) Administrador ou gerente de sociedades participadas por sociedades de revisores oficiais de contas.” 

 

32 - Ao abrigo do art. 168.º, b) do NEOROC. 
 

33 - Ao abrigo do art. 168.º, d) do NEOROC. 
 

34 - Ao abrigo do art. 4.º/2 do RJSA. 
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Em matéria de deveres de cooperação, prevê-se 
o dever da CMVM comunicar à OROC as deci-
sões de suspensão, de cessação de suspensão e 
de cancelamento do registo da  sua iniciativa, 
imediatamente após a sua comunicação ao audi-
tor registado35. Este regime justifica-se pela 
necessidade de assegurar que a OROC disponha 
a todo o momento da informação relevante para 
o exercício das suas competências. 
 

IV. Note-se que o novo regime salvaguardou o 
exercício das competências da CMVM no con-
trolo da legalidade do acesso à profissão relati-
vamente também aos auditores que, à data de 
entrada em vigor desse regime, já se encontra-
vam em exercício de funções de interesse públi-
co, ao prever que, no exercício das suas atribui-
ções de supervisão de auditoria, a CMVM veri-
fica a manutenção do cumprimento dos requisi-
tos de registo dos revisores oficiais de contas e 
das sociedades de revisores oficiais de contas e 
demais entidades inscritas na OROC, em exer-
cício à data de entrada em vigor desse regime36. 
 

4. A obrigatoriedade de registo junto da 
CMVM, subsequente ao dever de inscri-
ção junto da OROC. Duplo (repetido) 
registo ou duplo controlo? 
 

I. Os atos de registo na CMVM consubstan-
ciam um procedimento de supervisão a priori37, 
correspondendo, em termos jurídicos, a autori-
zações para o exercício de determinadas ativi-
dades, verificado que seja o cumprimento de 
determinados requisitos legais e regulamenta-
res. A sujeição do acesso a determinadas ativi-
dades de relevo público a registo não constitui, 
pois, uma originalidade do regime jurídico de 
auditoria. Os procedimentos de registo têm uma 
finalidade de supervisão prévia, de publicidade 

e, bem assim, de organização da supervisão a 
posteriori. 
 

Só podem exercer funções de interesse público 
os ROC, SROC, auditores e entidades de audi-
toria de Estados membros e de países terceiros 
que se encontrem registados na CMVM38. O 
exercício de funções sem o registo devido cons-
titui contraordenação muito grave, punível com 
coima entre € 25 000 e € 5 000 00039. 
 

II. A análise comparada revela que os regi-
mes adotados em outros Estados membros en-
volveram igualmente a atribuição à autoridade 
nacional competente da competência de registo 
de auditores. 
 

Em Espanha a autoridade competente, nos ter-
mos da lei aplicável40, é o Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas (“ICAC”), sendo 
autoridade responsável pela autorização e regis-
to dos auditores. O exercício da atividade de 
auditoria depende de registo junto do designado 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o 
qual é organizado e mantido pelo ICAC41. Entre 
outras funções, o ICAC autoriza a inscrição 
nesse registo e emite as normas essenciais que 
deverão ser observadas nos exames de aptidão 
profissional realizados pelas organizações pro-
fissionais de direito público. 
 

Em França a autoridade competente, nos termos 
da lei aplicável42, é o  Haute conseil du 
commissariat aux comptes43, autoridade admi-
nistrativa independente, responsável pela regu-
lação da profissão de auditor e, em particular, 
pelo registo dos auditores e pela organização 
desse registo, podendo delegar o exercício des-
sa competência na Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes (entidade represen-
tativa da profissão). 

35-Art. 19.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015.  
 

36-Art. 9.º/7 da Lei n.º 148/2015.  
 

37- Art. 360.º/1, d), do CVM. 
 

38- Art. 6.º/2 do RJSA. 
 

39- Art. 45.º/1, c) do RJSA. 
 

40- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, disponível em http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8147.pdf. 
 

41- O seguinte link http://www.icac.meh.es/Consultas/roac/buscador.aspx permite o acesso aos registos de auditores junto do Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas. 
 

42- Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, 
disponível em https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938640&categorieLien=id. 
 

43- O sítio desta entidade na internet pode ser encontrado no seguinte link: http://www.h3c.org/accueil.htm. 
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Na Irlanda a autoridade competente, nos termos 

da lei aplicável  é a Irish Auditing and Accoun-
ting Supervisory Authority (“IAASA”)44. O 

exercício da atividade de auditoria depende de 

registo junto do Companies Registration Offi-
ce45 sendo necessário, para o efeito, ser membro 

de um Recognised Accountancy Body (RAB) e 

ter sido autorizado a exercer as funções de audi-

toria ou ser uma entidade de auditoria de um 

Estado membro reconhecida por um RAB. 

Existe uma distribuição de competências entre a 

IAASA e os RAB, estes sujeitos a supervisão 

daquela autoridade. De acordo com o regime 

aplicável, são atribuídas aos seis RAB as com-

petências de aprovação e registo de auditores, 

sendo  a IAASA responsável pela supervisão do 

exercício de funções pelos RAB, podendo assu-

mir as competências (no todo ou em parte) de 

um determinado RAB nas situações em que 

considere que o RAB tenha incumprido as suas 

responsabilidades e exista interesse público na 

avocação de competências. 

 

No Luxemburgo, a autoridade competente, nos 

termos da lei aplicável46, é a Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). O 

exercício da atividade de auditoria depende da 

obtenção do respetivo título, o qual é concedido 

pela CSSF.  

 

O registo público dos auditores é também orga-

nizado pela CSSF, tendo cada auditor um nú-

mero pessoal, e sendo o mesmo acessível publi-

camente de modo eletrónico47.  

 

No Reino Unido, a autoridade competente, nos 

termos da lei aplicável48, é o Financial Repor-
ting Council Limited (FCR)49, sendo autoridade 

responsável pelo registo dos auditores e a orga-

nização do registo. Estando a competência res-

peitante à autorização e registo dos auditores 

delegada nos designados Recognised Supervi-
sory Bodies (RSB), o FCR avalia periodica-

mente se cada RSB exerce as suas competên-

cias delegadas pelo FRC em conformidade com 

o delegation agreement. 
 

III. A previsão do dever  de registo na 

CMVM não foi recebida de modo inteiramente 

pacífico, tendo merecido crítica de algumas 

entidades, particularmente no decurso do proce-

dimento legislativo tendente à adoção do novo 

regime, que alegaram que se estaria a impor a 

estes profissionais o duplo ónus de “dois regis-

tos”, no sentido de atos repetidos. Tal alegação 

surgia de forma tanto mais impressiva quanto o 

facto de o número de auditores que não exer-

cem funções de interesse público ser bastante 

residual, pelo que o alegado duplo ónus abran-

geria a quase totalidade dos auditores. 

 

A este respeito, importa ter presente, em pri-

meiro lugar, que, em conformidade com as exi-

gências do Direito Europeu, a autoridade nacio-

nal competente assume a responsabilidade final 

pela supervisão da aprovação e do registo dos 

revisores oficiais de contas e das sociedades de 

revisores oficiais de contas50. Adicionalmente, 

o Direito Europeu impõe que a autoridade com-

petente seja dirigida por pessoas que não exer-

cem a profissão mas que têm um bom conheci-

mento das matérias relevantes para a revisão 

legal de contas51. Neste contexto, a revisão do 

regime nacional em termos do acesso à ativida-

de, até então exclusivamente a cargo da ordem 

profissional, impunha-se, impondo-se igual-

mente o envolvimento da autoridade nacional 

competente no controlo do acesso à atividade.   

44- O sítio desta entidade na internet pode ser encontrado no seguinte link: http://www.iaasa.ie.   
 

45- O registo encontra-se publicamente disponível no seguinte link: https://search.cro.ie/auditors/. 
 

46- Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, disponível em http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n8. 
 

47- No seguinte link: http://www.cssf.lu/RegistreRevExt/  
 

48-The Statutory Auditors and Third Country Auditors Regulations 2016, disponível em http://www.legislation.gov.uk/
ukdsi/2016/9780111147047/contents. 
 

49- O sítio desta entidade na internet pode ser encontrado no seguinte link: https://www.frc.org.uk/. 
 

50- Nos termos do art. 32.º/4, a) da Diretiva 2014/56/UE. 
 

51- Art. 32.º/3, §1 da Diretiva 2014/56/UE. 



15 : C!"#$%&' "& M#$(!"& "# V!*&$#' M&+-*-;$-&' 

 

Face ao aduzido, não se afigura justificada a 

crítica de que o registo na CMVM corresponda 

a um duplo ou repetido registo. O registo na 

CMVM mostra-se necessário, na medida em 

que corresponde a um imperativo do regime 

jurídico europeu, e justificado, na medida em 

que prossegue finalidades com relevância autó-

noma face ao dever de inscrição na OROC.  

 

Em segundo lugar, observe-se que, em face do 

sobredito em termos de necessidade de inde-

pendência do sistema de supervisão face à pro-

fissão, o mesmo seria dificilmente conciliável 

com um sistema em que a CMVM se baseasse 

de modo acrítico nos atos de inscrição junto da 

OROC52 ou ficasse dependente da intervenção 

da OROC (no caso, por exemplo, de o procedi-

mento de registo ficar dependente de um pare-

cer vinculativo da OROC) para a prática dos 

atos de registo.  

 

Em terceiro lugar, note-se que a sujeição do 

exercício de determinada atividade a dois atos 

autorizativos verifica-se em outras áreas do sis-

tema financeiro, como é o caso, designadamen-

te, do exercício profissional de qualquer ativi-

dade de intermediação financeira, dependente 

de autorização concedida pela autoridade com-

petente (Banco de Portugal), e de registo prévio 

na CMVM53.   

 

Em quarto lugar, atente-se que os dois atos – 

inscrição junto da OROC e registo junto da 

CMVM - não prosseguem a mesma finalidade. 

A inscrição junto da OROC tem como função 

permitir o controlo prévio dos requisitos para o 

acesso à profissão54, ao passo que o registo na 
CMVM tem como finalidades, como já dito, a 

de permitir o controlo prévio dos requisitos para 

o exercício de funções de interesse público e de 

permitir a organização da supervisão55. Tanto 

assim é, que a inscrição efetuada junto da 

OROC de auditores que não pretendam exercer 

funções de interesse público assegura a sua qua-

lificação para todos os efeitos e atividades não 

incluídas nas funções de interesse público56.  

 

Em suma, a intervenção da autoridade compe-

tente no controlo do acesso à atividade enqua-

dra-se no objetivo de reforçar o controlo dos 

requisitos dos auditores que exercem funções 

de interesse público no momento do acesso à 

atividade e ao longo do exercício de funções, 

tendo em vista assegurar que a atividade de au-

ditoria é exercida com os adequados níveis de 

competência, integridade, ética, objetividade e 

independência. Os auditores que requeiram o 

registo na CMVM estão sujeitos a um novo 

controlo dos requisitos de adequação (duplo 

controlo), por força do poder da CMVM recu-

sar o registo quando entenda que não estão pre-

enchidos os requisitos relativos à idoneidade, 

qualificação, experiência profissional e adequa-

ção de meios humanos, materiais, financeiros e 

organizacionais exigíveis para o exercício da 

atividade. Este aprofundamento do controlo 

prévio dos requisitos de acesso à atividade 

constitui um aspeto a destacar no novo regime 

jurídico. A previsão de parâmetros mais exigen-

tes de fit and proper surge alinhada com as me-

lhores práticas para o setor financeiro, mostran-

do-se essencial para assegurar que as atividades 

desenvolvidas neste setor são conduzidas de 

acordo com elevados padrões de ética e de inte-

gridade. Está em causa a necessidade de preve-

nir o exercício de funções de modo eticamente 

censurável em atividades cujo potencial de ris-

co e de dano assume uma dimensão muito preo-

cupante e, neste sentido, a previsão de requisi-

tos mais apertados é suscetível de permitir um 

controlo mais eficaz no momento do acesso à 

atividade e também no decurso do exercício de 

funções. 

52- De modo ilustrativo do referido, veja-se que o regime adotado prevê, no art. 147.º/4 do NEOROC, que a CMVM se baseie nos elemen-
tos de suporte à inscrição junto da Ordem (e não na inscrição na OROC).  
 

53- Art. 295.º/1 do CVM. 
 

54- Art. 147.º/2 do NEOROC. 
 

55- Art. 8.º do RJSA. 
 

56- Art. 6.º/3 do RJSA. 
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B. O regime do registo obrigatório  junto 
da CMVM para o exercício de funções de 
auditoria de interesse público 

 

5. Âmbito subjetivo do dever 

 

I. O elenco de auditores sujeitos a registo 

inclui os ROC, SROC e auditores e entidades 

de auditoria de Estados membros e de países 

terceiros que pretendam exercer funções de in-
teresse público, nos termos definidos no 

RJSA57. 

 

Para este efeito, são funções de interesse públi-
co as definidas no art. 41.º do NEOROC58, ou 

seja, a auditoria às contas e o exercício de 

quaisquer outras funções que por lei exijam a 

intervenção própria e autónoma de revisores 

oficiais de contas sobre determinados factos 

patrimoniais de empresas ou de outras entida-

des59. 

 

A atividade de auditoria às contas integra os 

exames e outros serviços relacionados com as 

contas de empresas ou de outras entidades efe-

tuados de acordo com as normas de auditoria 

em vigor, compreendendo (i) a revisão legal das 
contas, exercida em cumprimento de disposição 

legal ou estatutária; (ii) a revisão voluntária de 
contas, exercida em cumprimento de vincula-

ção contratual; e (iii) os serviços relacionados 

com a revisão legal ou voluntária de contas, 

quando tenham uma finalidade ou um âmbito 

específicos ou limitados60. 
 

II. O regime do registo dos auditores com 
origem em Portugal encontra-se previsto na 

Secção II do Capítulo II do RJSA61. 

 

O regime do registo de entidades de auditoria 
de outros Estados membros encontra-se previs-

to na Secção III do Capítulo II do RJSA62. De 

referir que as entidades de auditoria habilitadas 

para o exercício da atividade de auditoria em 

outro Estado membro, que apresentem relatório 

de auditoria de contas individuais ou consolida-

das de uma sociedade com sede num outro Es-

tado membro, emitente de valores mobiliários 

admitidos à negociação num mercado regula-

mentado em Portugal, não estão sujeitos a re-

gisto junto da CMVM, podendo esta no entanto 

exigir à sociedade emitente que demonstre a 

habilitação da entidade em causa para o exercí-

cio da atividade de auditoria do Estado membro 

de origem63. 

 

Mantém-se o registo junto da CMVM de audi-
tores e entidades de auditoria de países tercei-
ros que apresentem relatório de auditoria das 

contas individuais ou consolidadas de uma enti-

dade com sede fora da União Europeia e com 

valores mobiliários admitidos à negociação 

num mercado regulamentado em Portugal64.  

57 - Art 6.º/1 do RJSA. 
 

58 - Art. 2.º, i) do RJSA. 
 

59 - Art. 41.º/1 do NEOROC. 
 

60 - Art. 42.º do NEOROC. 
 

61- Arts. 9.º e segs. do RJSA. 
 

62- Arts. 15.º e segs. do RJSA. 
 

63- Art. 15.º/7 do RJSA. 
 

64- Nos termos do art. 16.º/1 do RJSA e do art. 174.º/2 do NEOROC. Trata-se de uma competência que já anteriormente era exercida pela 
CMVM, ao abrigo do art. 14.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2014, sobre registo de auditores na CMVM e seus deveres. 
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Sob reserva de reciprocidade, pode a CMVM 

dispensar o registo de auditor ou entidade de 

auditoria de país terceiro se os mesmos estive-

rem submetidos, no seu país de origem, a siste-

mas de supervisão pública, de controlo de qua-

lidade e de inspeção e de regime sancionatório 

que cumpram os requisitos equivalentes aos 

previstos nas normas legais aplicáveis65. 
 

Não estão sujeitos a registo os auditores e as 

entidades de auditoria de países terceiros que 

apresentem relatório de auditoria às contas de 

emitentes de títulos de dívida por reembolsar 

admitidos à negociação em mercado regula-

mentado situado ou a funcionar num Estado 

membro, de valor nominal unitário igual ou 

superior a € 50 000, quando tenham sido emiti-

dos antes de 31 de dezembro de 2010, ou igual 

ou superior a € 100 000, quando tenham sido 

emitidos depois de 31 de dezembro de 201066.  
 

6. Instrução e procedimento de registo 
junto da CMVM 

 

I. Os requerentes de registo para o exercício 

de funções de auditoria de interesse público 

deverão apresentar requerimento de registo se-

gundo modelo disponibilizado pela CMVM e 

acompanhado dos documentos que suportem as 

informações nele contidas67, podendo a CMVM 

solicitar informação adicional que se mostre 

necessária68. A instrução do pedido do registo, 

assim como os pedidos de averbamento ao re-

gisto, é feita com os elementos constantes do 

processo de inscrição do requerente junto da 

OROC, com base na documentação que esta 

entidade remete à CMVM69. Este regime é 

igualmente aplicável, com as devidas adapta-

ções, ao registo junto da CMVM de auditores e 

entidades de auditoria de países terceiros com 

inscrição na OROC, nos termos previstos no 

art. 149.º do NEOROC70. 
 

No caso de registo de entidades de auditoria de 
outros Estados membros, a CMVM regista, pa-

ra efeitos do exercício de funções de interesse 

público, a entidade de auditoria de Estado 

membro após confirmação de que a mesma está 

inscrita junto da OROC71, devendo a OROC 

comunicar à CMVM o processo de inscrição 

dessa entidade, no prazo de cinco dias contados 

da apresentação do pedido72. A CMVM pode 

desenvolver as diligências que entender adequa-

das à confirmação do registo da entidade de 

auditoria junto da autoridade competente do 

Estado membro de origem73. Após ter concedi-

do o registo, a CMVM informa a autoridade 

competente do Estado membro de origem do 

registo da entidade de auditoria74. 

O Regulamento da CMVM n.º 4/2015 concreti-

za o modo de envio da informação à CMVM 

pela OROC, aplicando-se a regra geral de trans-

missão de informação à CMVM no domínio de 

extranet75.  

 

65- Art. 16.º/6 do RJSA e art. 174.º/3 do NEOROC. 
 

66- Art. 16.º/7 do RJSA e art. 174.º/1 do NEOROC. 
 

67- Arts. 7.º e 9.º/1 do RJSA. 
 

68- Art. 9.º/2 do RJSA. 
 

69- Arts. 10.º/2 e 14.º do RJSA. 
 

70- Art. 18.º/1 do RJSA.  
 

71- Art. 15.º/2 do RJSA. 
 

72- Art. 15.º/3 do RJSA. 
 

73- Art. 15.º/4 do RJSA. 
 

74- Art. 15.º/5 do RJSA. 
 

75- Arts. 3.º/1 e 7.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015.  
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A apresentação de requerimento para registo ou 

alterações do mesmo é feita de modo padroni-

zado, nos termos do modelo previsto no Anexo 

I do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, apli-

cável no caso de auditores (pessoas singulares 

ou coletivas) com origem em Portugal ou em 

outro Estado membro, podendo o mesmo ser 

apresentado presencialmente ou enviado por 

correio eletrónico, para o endereço audito-

res@cmvm.pt, ou para a morada da CMVM76. 

A previsão de diversos modos de apresentação 

do requerimento permite atender às diferentes 

conveniências dos eventuais interessados, de-

signadamente por referência à zona geográfica 

em que se situem77. 

O processo deve ainda ser acompanhado com a 

informação do modelo constante do Anexo 2, 

tratando-se de registo inicial, e do Anexo 3, 

tratando -se de alterações para efeitos de aver-

bamento ao registo, do Anexo 4, quando se tra-

te de pessoa singular, e do Anexo 5, quando se 

trate de pessoa coletiva78. 
 

Destaque-se que o regime regulamentar prevê 

que o averbamento de alterações à informação 

constante do registo deve ser solicitado pelos 

auditores à CMCM no prazo de cinco dias após 

terem sido notificados do averbamento na 

OROC79. Este dever dos auditores complemen-

ta o dever de comunicação à CMVM pela 

OROC das alterações aos elementos que inte-

gram o pedido de inscrição, no prazo de três 

dias após o respetivo averbamento na OROC80. 

O regime indicado relativamente ao averbamen-

to de alterações ao registo destina-se a assegu-

rar a integridade e atualidade da informação 

existente junto da CMVM, acautelando assim a 

eficiência na organização e atuação da supervi-

são pela CMVM.  
 

O registo de auditores e entidades de auditoria 
de países terceiros deve ser instruído com a 

documentação prevista no RJSA81, prevendo-se 

legalmente que o requerimento de registo deve 

obedecer ao modelo disponibilizado pela 

CMVM82. O Regulamento da CMVM n.º 

4/2015 acabou por não consagrar o indicado 

modelo de registo de auditores e entidades de 

auditoria de países terceiros, por se entender 

que não faria sentido desenvolver / padronizar 

em regulamento o que é residual, sendo que o 

regime legal já regula de forma desenvolvida 

esta matéria83. Não obstante, não se exclui que 

a matéria possa vir a ser objeto de regulamenta-

ção posterior pela CMVM, se tal se vier a mos-

trar indispensável84.  

76- Art. 5.º/1 desse Regulamento. 
 

77- Documento de consulta pública relativo ao Projeto de Regulamento da CMVM relativo a auditoria, p. 7, disponível no seguinte link: 
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Doc%20Consulta%20P%c3%bablica%20N%20%c2%ba%206-

2015.pdf. 
 

78- Art. 7.º/3 do Regulamento da CMVM n.º 4/2015. 
 

79- No art. 6.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015. 
80- Art. 14.º do RJSA. 
 

81- Art. 17.º. do RJSA. 
 

82- Art. 17.º/4 do RJSA. 
 

83- No já indicado art. 17.º do RJSA. 
 

84- Esta explicitação encontra-se no relatório da consulta pública da CMVM relativa ao Regulamento da CMVM relativo a auditoria, p. 6, 
no seguinte link: http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Relat%c3%b3rio_CP%
206_2015_Auditoria_Final_.pdf  
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7. Especificidades do procedimento adminis-
trativo de registo de auditores na CMVM 

 

I. O procedimento administrativo de registo 

dos auditores para o exercício de funções de 

interesse público surge com um procedimento 

especial porque tipicamente (salvo em certos 

casos de auditores de terceiros países85) se se-

gue a um anterior procedimento administrativo.  
 

Sem embargo, e em obediência a um princípio 
de economia processual e de simplificação ad-
ministrativa, previu-se um regime simplificado, 

que desonera os requerentes do dever de instruir 

o pedido junto da CMVM com documentação 

que já esteja na posse da OROC. Através de 

uma adequada articulação entre a OROC e a 

CMVM e de acordo com as melhores práticas 

de simplificação e desburocratização adminis-

trativa, o regime preveniu a duplicação de atos 

aos requerentes que poderiam eventualmente 

decorrer desta sequência de atos administrati-

vos. Ao prever-se que, na sequência do pedido 

de registo junto da CMVM, esta solicita à 

OROC o processo de inscrição do requerente 

junto daquela para efeitos de instrução do pedi-

do efetuado, evita-se a sobrecarga administrati-

va do requerente.  
 

Adicionalmente, a previsão regulamentar de 

procedimentos simplificados e expeditos para a 

transmissão, pela OROC à CMVM, do processo 

de inscrição do requerente junto daquela, assim 

como a disponibilização de modelos de envio 

da informação e normas quanto ao seu preen-

chimento, são suscetíveis de tornar simples e 

seguro o envio da informação, permitindo à 

CMVM o tratamento e a organização da infor-

mação de modo também simplificado e automa-

tizado, em benefício de uma maior eficiência na 

organização e atuação da supervisão. 
 

Destaca-se, em particular, a entrega de informa-

ção no domínio de extranet, possibilidade que 

permite assegurar a integridade e a confidencia-

lidade da informação, oferecendo também im-

portantes benefícios em termos de celeridade, 

simplificação e segurança, desse modo contri-

buindo também para uma mais eficiente organi-

zação e atuação da supervisão. 
 

8. Os requisitos do registo dos auditores na 
CMVM 

 

I. O defer imento do registo junto da CMVM 

pressupõe que o pedido seja instruído com toda 

a documentação necessária, que não sejam pres-

tadas falsas declarações e que estejam preenchi-

dos os requisitos relativos à idoneidade, qualifi-

cação, experiência profissional e adequação de 

meios humanos, materiais, financeiros e organi-

zacionais exigíveis para o exercício da ativida-

de86. Caso algum dos pressupostos não se veri-

fique, a CMVM recusa o pedido de registo87, 

devendo, não obstante, antes de recusar o regis-

to, notificar o requerente, dando-lhe o prazo 

máximo de 10 dias para suprir a insuficiência 

do processo, quando apropriado, e para se pro-

nunciar quanto à apreciação da CMVM88. 

85- Nos casos previstos no art. 174.º/2 do NEOROC. 
 

86- Art. 12.º/1 do RJSA. 
 

87- Art. 12.º/1 do RJSA. 
 

88- Art. 12.º/2 do RJSA. 
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a) Instrução completa do pedido 

 

I. O defer imento do registo junto da CMVM 

pressupõe que o pedido seja instruído com to-

dos os documentos e elementos necessários. A 

instrução deficiente ou incompleta do pedido 

constitui causa de recusa do registo89. 
 

Para efeitos da completude do pedido, a 

CMVM pode, perante um pedido em concreto, 

solicitar informação adicional que se mostre 

necessária à atribuição do registo90. 
 

A completude da instrução do pedido de registo 

do auditor para o exercício de funções de inte-

resse público tem a particularidade de a instru-

ção do pedido ser efetuada com base essencial-

mente nos elementos de informação remetidos 

pela OROC à CMVM, conforme já explicitado 

supra91. 
 

b) Idoneidade 

 

I. No âmbito do anter ior  Estatuto da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas92, previa-se já 

como requisito geral de inscrição junto da 

OROC que o requerente tivesse idoneidade mo-

ral para o exercício do cargo93, constituindo 

motivo do cancelamento compulsivo da inscri-

ção a situação em que se encontrasse gravemen-

te comprometida a idoneidade do revisor oficial 

de contas94. 
 

No âmbito do novo regime jurídico, o requisito 

da idoneidade foi desenvolvido. Além da indi-

cação do mesmo como pressuposto necessário 

da inscrição como auditor junto da OROC95, 

enunciam-se um conjunto de circunstâncias 

cujo conhecimento seja legalmente acessível e 

que, pela gravidade, frequência ou quaisquer 

outras características atendíveis, permita fundar 

um juízo de prognose sobre as garantias que a 

pessoa em causa oferece para o exercício da 

função96 e elencam-se um conjunto de situações 

que devem ser apreciadas, em função, entre 

outros, das circunstâncias concretas e do impac-

to das mesmas na confiabilidade do candidato e 

na confiança do seu trabalho97. 
 

A apreciação dos requisitos gerais de inscrição 

dos auditores na OROC, incluindo do requisito 

de idoneidade, pode ser objeto de regulamenta-

ção pela CMVM, ouvida a OROC98. A regula-

mentação desses requisitos deverá ainda ser 

feita. Para esse efeito, as situações que venham 

a ser evidenciadas com a aplicação do novo 

regime constituirão um importante elemento a 

ser considerado para efeitos do desenvolvimen-

to dessa regulamentação. 

89- Art. 12.º/1, a) do RJSA. 
 

90- Art. 9.º/2 do RJSA. 
 

91- Com exceção do registo de auditores e entidades de auditoria de países terceiros, nos termos do art. 17.º do RJSA. 
 

92- Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de novembro, na redação sucessivamente alterada. 
 

93- No art. 124.º/b). 
 

94- No art. 142.º/b). 
 

95- No art. 118.º/1, c), do NEOROC, quanto a sociedades de revisores oficiais de contas e no art. 148.º/1, a), do NEOROC, quanto a revi-
sores oficiais de contas. 
 

96- No art. 148.º/2 do NEOROC  
 

97- No art. 148.º/3 do NEOROC. 
 

98- Art. 148.º/4 do NEOROC.  
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c) Qualificação e experiência profissional 
 

I. A OROC desempenha um papel funda-

mental no exercício de competências relaciona-

das com a formação e qualificação profissional 

dos auditores, assegurando que esses profissio-

nais adquirem os conhecimentos, a experiência 

e os valores necessários ao exercício da profis-

são. 
 

Em matéria de qualificação académica, estágios 

e provas de aptidão, à CMVM compete o exer-

cício de competências de cooperação com as 

autoridades competentes congéneres de super-

visão de auditoria de modo a fazer convergir os 

requisitos de qualificação académica, tomando 

em consideração a evolução verificada no do-

mínio das atividades de auditoria e do exercício 

da respetiva profissão e, em particular, a con-

vergência já alcançada no exercício da profis-

são em causa99. Adicionalmente, a CMVM coo-

pera no âmbito do Comité dos Organismos de 

Supervisão Europeia de Auditoria a fim de fa-

zer convergir os requisitos relativos ao estágio 

de adaptação e à prova de aptidão, tendo em 

vista o reforço da transparência e previsibilida-

de dos requisitos100. 
 

II. A formação e qualificação profissional 

dos auditores pressupõe a titularidade de um 

grau académico de licenciado pré-Bolonha, 

mestre ou doutor, ou de um grau académico 

superior estrangeiro que tenha sido declarado 

equivalente a um daqueles graus ou reconheci-

do como produzindo os efeitos de um daqueles 

graus, a realização com aproveitamento do exa-

me de admissão à Ordem (prova de conheci-

mentos teórica) e a realização com aproveita-

mento do estágio profissional (formação práti-

ca)101. 
 

A formação dos candidatos a auditores é avalia-

da através da realização do exame de admissão 
à Ordem, organizado com vista a assegurar o 

nível necessário de conhecimentos teóricos nas 

matérias relevantes para a revisão legal e audi-

toria às contas, de acordo com a regulamenta-

ção comunitária e bem assim a assegurar a ca-

pacidade para aplicar na prática esses conheci-

mentos102. 
 

A prova de conhecimentos teóricos incluída no 

exame deve abranger, pelo menos, as seguintes 

matérias: 

“a) Teoria e princípios da contabilidade geral; 
b) Requisitos e normas legais relativos à elabo-
ração das contas individuais e consolidadas; 
c) Normas internacionais de contabilidade; 
d) Análise financeira; 
e) Contabilidade de custos e de gestão; 
f) Gestão de risco e controlo interno; 
g) Auditoria e qualificações profissionais; 
h) Requisitos legais e normas profissionais re-
lativos à revisão legal das contas e aos reviso-
res oficiais de contas; 
i) Normas internacionais de auditoria, tal como 
definidas na alínea k) do artigo 2.º do Regime 
Jurídico de Supervisão de Auditoria; 
j) Ética e deontologia profissional e indepen-
dência.”103

 

99- Art. 30.º/1 do RJSA. 
 

100- Art. 30.º/2 do RJSA. 
 

101- Art. 148.º, 1, c), d) e e) do NEOROC. 
 

102- Art. 151.º do NEOROC. 
 

103- Art. 153.º/3 do NEOROC.  
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A prova de conhecimentos teóricos deve ainda 

abranger, pelo menos, as seguintes matérias, na 

medida em que sejam relevantes para o exercí-

cio da auditoria: 

“a) Direito das sociedades e governação das 
sociedades; 
b) Direito da insolvência e procedimentos aná-
logos; 
c) Direito fiscal; 
d) Direito civil e comercial; 
e) Direito de segurança social e direito do tra-
balho; 
f) Tecnologias da informação e sistemas infor-
máticos; 
g) Economia empresarial, geral e financeira; 
h) Matemática e estatística; 
i) Princípios básicos da gestão financeira das 
empresas.104

” 

 

Havendo aproveitamento no exame de admis-

são à Ordem, segue-se o estágio profissional, 
com duração de, pelo menos, três anos105. O 

estágio é uma formação prática, nomeadamente 

no domínio da atividade de auditoria, que deve 

assegurar, pelo seu programa e execução, a 

aquisição dos conhecimentos, experiência e 

valores necessários ao exercício da profissão106.  
 

A inscrição de revisor oficial de contas de Esta-

dos membros da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu Portugal depende de reali-

zação de prova de aptidão107, ao passo que a 

inscrição de estrangeiros depende de, entre ou-

tros requisitos, aprovação nos módulos de direi-

to e fiscalidade108. 

 

 

III. Os conhecimentos técnicos considerados 

necessários ao exercício da profissão constitu-

em não apenas um pressuposto prévio do aces-

so à profissão, mas igualmente um pressuposto 

que, a deixar de verificar-se, constitui motivo 

de cancelamento ou suspensão do registo109. A 

qualificação profissional pressupõe, por conse-

guinte, uma formação contínua destes profissio-

nais. Da parte da OROC, mantém-se nessa enti-

dade um papel importante na promoção ou re-

conhecimento de programas adequados de for-

mação contínua a fim de assegurar um nível 

continuado suficientemente elevado de conheci-

mentos teóricos, de ação profissional e de valo-

res deontológicos110. Da parte dos auditores, 

requer-se que os auditores estabeleçam políticas 

e procedimentos adequados para garantir que os 

seus colaboradores, quaisquer outras pessoas 

singulares cujos serviços estejam à sua disposi-

ção ou sob o seu controlo, e que estejam direta-

mente envolvidas em atividades de revisão ou 

auditoria, possuem os conhecimentos e a expe-

riência adequados ao desempenho das funções 

que lhes são confiadas111. 
 

Destaca-se ainda que nos casos de suspensão da 
inscrição por período superior a cinco anos ou 

de cancelamento voluntário de inscrição por 

período superior a cinco anos, as deliberações 

sobre o respetivo levantamento são também 

antecedidas por uma avaliação dos conhecimen-

tos técnicos indispensáveis ao exercício da pro-

fissão112. O mesmo sucede relativamente à deli-
beração sobre a reinscrição, decorridos cinco 

anos sobre a data em que se tornou definitiva a 

decisão de expulsão, a qual é também antecedi-

da por uma avaliação dos conhecimentos técni-

cos indispensáveis ao exercício da profissão113. 

104- Art. 153.º/4 do NEOROC. 
 

105- Art. 157.º/1 do NEOROC. 
 

106- Art. 157. º/3 do NEOROC. 
 

107- Art. 177.º/1 do NEOROC. 
 

108- Art. 149.º/1, c) do NEOROC. 
 

109-Nos termos do art. 13.º/1, a) do RJSA. 
 

110- Art. 61.º/3 do NEOROC. 
 

111- Art. 74.º/3 do NEOROC. 
 

112- Arts. 169.º/4 e 170.º/5 do NEOROC. 
 

113- Art. 111.º/4 do NEOROC. 
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d) Adequação dos meios humanos, mate-
riais, financeiros e organizacionais 

 

I. O registo na CMVM depende ainda da 

adequação de meios humanos, materiais, finan-

ceiros e organizacionais exigíveis para o exercí-

cio da atividade114.  

 

Este é um pressuposto que é apreciado pela 

CMVM de modo autónomo, dado que o mesmo 

não é exigido para efeitos da inscrição na Or-

dem. Sem embargo, a adequação de meios é 

pressuposta no exercício de funções. Veja-se 

que a adequação de meios surge referida, desig-

nadamente na submissão a controlo de qualida-

de de ROC e SROC que revelem manifesta de-

sadequação dos meios humanos e materiais uti-

lizados, face ao volume dos serviços presta-

dos115 e no dever de os auditores, antes de acei-

tar ou continuar um trabalho de revisão ou audi-

toria, avaliarem e documentarem se dispõem de 

meios humanos competentes, tempo e recursos 

necessários para executar a auditoria de forma 

adequada116. Para averiguar o requisito da ade-

quação de meios deverá a CMVM receber do 

requerente a informação necessária à verifica-

ção deste requisito117.  
 

II. No âmbito do anter ior  regime, o Regula-

mento da CMVM n.º 1/2014 desenvolvia o re-

quisito dos meios materiais, humanos e finan-

ceiros, no contexto do registo do auditor na 

CMVM, nos termos dos arts. 8.º a 9.º-A do 

CVM. Ao abrigo do novo regime, a habilitação 

regulamentar relativa a esta matéria não foi ain-

da utilizada, mas trata-se de uma matéria cujo 

desenvolvimento e concretização em regula-

mentação da CMVM se mostra necessário118. 
 

9. Divulgação e conteúdo do registo pú-
blico na CMVM 

 

I. Em conformidade com os imperativos eu-

ropeus, a CMVM assegura a organização e di-

vulgação pública e centralizada do registo de 

ROC e SROC e de auditores e entidades de au-

ditoria de Estados membros e de países tercei-

ros119.  
 

Sempre que aplicável, o registo é elaborado 

pela CMVM com base nos elementos que lhe 

são comunicados pela OROC nos termos do art. 

10.º, bem como, quando aplicável, dos elemen-

tos solicitados pela CMVM nos termos do n.º 2 

do art. 9.º do RJSA120. 

 

O registo público identifica cada pessoa regista-

da através de um número específico121.  
 

As informações do registo público são inscritas 

e mantidas sob forma eletrónica e são objeto de 

divulgação pública122, existindo listas específi-

cas quanto a:   

- Revisores Oficiais de Contas (ROC) 
- Sociedades de Revisores Oficiais de Contas 
(SROC) 
- Auditores com origem em Estados membros 
da União Europeia 

- Entidades de auditoria com origem em Esta-
dos membros da União Europeia 

- Auditores com origem em países terceiros 
(fora da União Europeia) 

114- Art. 12.º/1, c) do RJSA. 
 

115- Art. 69.º/4, a) do NEOROC. 
 

116- Art. 73.º/c) do NEOROC. 
 

117- Nos termos do art. 9.º/1 e 2 do RJSA. 
 

118- Ao abrigo da habilitação prevista no art. 44.º/1, f) do RJSA. 
 

119- Art. 20.º/1 do RJSA. 
 

120- Art. 20.º/2 do RJSA. 
 

121- Art. 21.º/1 do RJSA. 
 

122- Art. 21.º/2 do RJSA. 
 

123- Informação disponível no seguinte link: http://web3.cmvm.pt/sdi/auditores/sroc.cfm. 

 A!"##$ % A&'('*+*" *" A-*'&$6'+... : 23 



24 : C+*"67$# *$ M"6!+*$ *" V+;$6"# M$<';'=6'$# 

 

O registo de auditores na CMVM distingue seis 

sub-conjuntos, por se encontrarem subordina-

dos a regimes distintos, em função dos critérios 

da nacionalidade (portuguesa, europeia e de 

países terceiros) e da natureza da pessoa 

(singular e coletiva).  
 

Para além dos factos e informações referidos 

nos números seguintes, o registo público con-

tém a designação e o endereço das entidades 

responsáveis pela aprovação, pelo controlo de 

qualidade, pelas inspeções, regime sancionató-

rio e supervisão pública das pessoas regista-

das124. 
 

Especificamente quanto ao registo público dos 

ROC, o mesmo contém as seguintes informa-

ções:  

“a) Nome, domicílio profissional e número de 
registo; 
b) Caso aplicável, a firma, a sede, o endereço 
do sítio na Internet e o número de registo da 
SROC que emprega o ROC ou com a qual se 
encontra associado na qualidade de sócio ou a 
qualquer outro título; 
c) Todos os demais registos junto das autorida-
des competentes de outros Estados membros e 
de países terceiros, incluindo os nomes das au-
toridades de registo e, se existirem, os números 
de registo.”125  
 

Por seu turno, o registo público de SROC con-

tém as seguintes informações: 

“a) Firma, sede e número do registo; 
b) Forma jurídica; 
c) Informações sobre os contactos, a principal 

pessoa de contacto e, se for caso disso, o ende-
reço na Internet; 
d) Endereço de cada escritório em Portugal; 
e) Nome e número de registo de todos os ROC 
empregados pela SROC ou a ela associados na 
qualidade de sócio ou a qualquer outro título; 
f) Nomes e domicílios profissionais de todos os 
sócios ou acionistas; 
g) Nomes e domicílios profissionais de todos os 
membros dos órgãos de administração ou de 
direção; 
h) Caso aplicável, a identificação da rede, na-
cional ou internacional, a que pertence; 
i) Todos os demais registos junto das autorida-
des competentes de outros Estados membros e 
de países terceiros, incluindo os nomes das au-
toridades de registo e, se existirem, os números 
de registo; 
j) Caso aplicável, a indicação de que a SROC 
está inscrita nos termos previstos no artigo 
185.º do Estatuto da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas.126

 

 

10. Regime de transição  
 

I. O regime previu que os revisores oficiais 
de contas, as sociedades de revisores oficiais de 

contas e demais entidades inscritas na OROC, 

em exercício à data de entrada em vigor do 

mesmo, fossem automaticamente registados na 

CMVM para os efeitos previstos no RJSA e no 

CVM127. 
 

Tratou-se de uma opção destinada a evitar a 

massiva carga burocrática que estaria associada 

à promoção de um novo registo pelos auditores 

que a essa data se encontravam registados na 

OROC (1339 ROC e 229 SROC). 

124- Art. 21.º/3 do RJSA. 
 

125- Art. 21.º/4 do RJSA. 
 

126- Art. 21.º/5 do RJSA. 
 

127- Art. 9.º/6 da Lei n.º 148/2015. Esta disposição relativa ao registo automático entrou em vigor a 9 de setembro de 2015 (art. 13.º/2 da 
Lei n.º 148/2015) 
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Sem prejuízo, e por forma a assegurar a legali-

dade, previu-se, conforme já acima indicado, 

que, no exercício das suas atribuições de super-

visão de auditoria, a CMVM pode verificar, a 
posteriori, a manutenção do cumprimento dos 

requisitos de registo dos auditores inscritos na 

Ordem, em exercício à data de entrada do novo 

regime128. 
 

Por outro lado, o NEOROC previu que o dis-

posto no NEOROC, designadamente no que 

respeita aos requisitos de idoneidade e de quali-

ficação dos auditores, não prejudicaria o cum-

primento dos mandatos em curso129. 
 

C. Síntese Conclusiva 

 

1. A entrada em vigor, a 1 de janeiro de 2016, 

da nova legislação sobre a atividade de audito-

ria assinalou um marco de importantes altera-

ções para esta atividade, destacando-se a desig-

nação da CMVM como autoridade de supervi-

são nacional competente da atividade de audito-

ria e, nesse âmbito, o dever de registo junto des-

ta autoridade dos auditores que pretendam exer-

cer funções de interesse público. Os auditores 

que passam a estar abrangidos pelo dever de 

registo na CMVM são responsáveis pela revi-

são de contas de um conjunto alargado de enti-

dades, qualificadas como entidades de interesse 
público. 
 

2. O registo de auditores junto da CMVM não 

surgiu de modo completamente inovatório, da-

do que à CMVM cabia já a supervisão de um 

núcleo mais circunscrito de auditores, os desig-

nados auditores externos, sujeitos a registo na 

CMVM nos termos do art. 9.º do CVM. Sem 

prejuízo, a atribuição à CMVM de competên-

cias sobre o universo de todos os auditores que 

realizam revisões legais de contas correspondeu 

efetivamente a um importante alargamento de 

responsabilidades. 
 

3. Ao elenco de auditores sob supervisão direta 

pela CMVM somam-se os demais auditores que 

não realizem revisão legal de contas de entida-

des de interesse público, sobre os quais a 

CMVM passou a ter a responsabilidade da su-

pervisão final, incluindo a supervisão dos pro-

cedimentos e atos de inscrição assegurados pela 

OROC. 
 

4. O movimento europeu de reforma do enqua-

dramento normativo da atividade de auditoria 

foi impulsionado pelo propósito de conferir 

maior credibilidade e qualidade a esta atividade 

e de promover, por inerência, o reforço da con-

fiança dos investidores e a estabilidade do mer-

cado. 
 

5. A implementação de um sistema de organiza-

ção pública de supervisão da atividade que as-

segurasse a integridade, a eficiência e um bom 

funcionamento, e a atribuição da responsabili-

dade do mesmo a uma autoridade independente 
da profissão, mostraram-se essenciais à conse-

cução dos indicados propósitos. 
 

6. A designação de uma autoridade independen-

te pré-existente afigurou-se vantajosa face à 

alternativa da designação de uma entidade a ser 

criada ex novo, particularmente por dispensar 

os constrangimentos legais, temporais e orça-

mentais inerentes à constituição de uma nova 

autoridade de supervisão, especificamente vo-

cacionada para a supervisão de auditoria. Por 

outro lado, a designação de uma autoridade 

com experiência acumulada na supervisão dos 

auditores externos acrescentava vantagens face 

à designação de outras autoridades sem essa 

experiência. 
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128- Art. 9.º/7 da Lei n.º 148/2015. 
 

129- Art. 3.º/4, da Lei n.º 140/2015.  
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7. A análise comparada dos regimes nacionais 

europeus, decorrentes da transposição e confor-

mação dos regimes nacionais ao regime norma-

tivo europeu, permitem enquadrar o regime na-

cional nas soluções de outros Estados membros 

que também optaram por designar como autori-

dade nacional competente, de modo exclusivo 

ou não, a autoridade de supervisão do sistema 

financeiro. 
 

8. O regime jurídico reconhece, a par das com-

petências da CMVM, as competências da 

OROC em matéria de supervisão de auditoria. 

Em termos de acesso à profissão, à OROC com-

pete assegurar que os candidatos a auditores 

possuem adequados níveis de conhecimentos 

técnicos, experiência, assim como os valores 

necessários ao exercício da profissão, pressu-

postos essenciais para assegurar a garantia de 

qualidade no desempenho técnico e deontológi-

co.  
 

9. A inscrição junto da OROC de auditores que 

não pretendam exercer funções de interesse pú-

blico assegura a sua qualificação para todos os 

efeitos e atividades não incluídas nas funções 

de interesse público. Os auditores que preten-

dam exercer funções de interesse público estão 

sujeitos a inscrição na OROC e a registo na 

CMVM. 
 

10. A sujeição do acesso a determinadas ativi-
dades de relevo público a registo não constitui 

uma originalidade do regime jurídico de audito-

ria. Os procedimentos de registo têm uma fina-

lidade de supervisão do cumprimento desses 

requisitos, de publicidade e de organização da 

supervisão. 

 

11. A análise comparada revela que os regimes 

adotados em outros Estados membros envolve-

ram igualmente a atribuição à autoridade nacio-

nal competente da competência de registo de 

auditores. 
 

12. Não se afigura justificada a crítica de que o 

registo na CMVM corresponda a um duplo ou 

repetido registo. O registo na CMVM mostra-se 

necessário, na medida em que corresponde a 

um imperativo do regime jurídico europeu, e 

justificado, na medida em que prossegue finali-

dades com relevância autónoma face ao dever 

de inscrição na OROC. A intervenção da autori-

dade competente no controlo do acesso à ativi-

dade enquadra-se no objetivo de reforçar o con-

trolo dos requisitos dos auditores que exercem 

funções de interesse público no momento do 

acesso à atividade e ao longo do exercício de 

funções, tendo em vista assegurar que a ativida-

de de auditoria é exercida com os adequados 

níveis de competência, integridade, ética, obje-

tividade e independência.  
 

13. O aprofundamento do controlo prévio dos 

requisitos de acesso à atividade constitui um 

aspeto a destacar no novo regime jurídico. A 

previsão de parâmetros mais exigentes de fit 
and proper surge alinhada com as melhores 

práticas para o setor financeiro, mostrando-se 

essencial para assegurar que as atividades de-

senvolvidas neste setor são conduzidas de acor-

do com elevados padrões de ética e de integri-

dade. Está em causa a necessidade de prevenir o 

exercício de funções de modo eticamente cen-

surável em atividades cujo potencial de risco e 

de dano assume uma dimensão muito preocu-

pante e, neste sentido, a previsão de requisitos 

mais apertados é suscetível de permitir um con-

trolo mais eficaz no momento do acesso à ativi-

dade e também no decurso do exercício de fun-

ções. 
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14. O procedimento administrativo de registo 

dos auditores para o exercício de funções de 

interesse público surge com um procedimento 

especial porque tipicamente (salvo em certos 

casos de auditores de terceiros países) se segue 

a um anterior procedimento administrativo.  
 

15. Sem embargo, e em obediência a um princí-
pio de economia processual, previu-se um regi-

me simplificado, que desonera os requerentes 

do dever de instruir o pedido junto da CMVM 

com documentação que já esteja na posse da 

OROC. Através de uma adequada articulação 

entre a OROC e a CMVM e de acordo com as 

melhores práticas de simplificação e desburo-

cratização administrativa, o regime preveniu a 

duplicação de atos aos requerentes que poderi-

am eventualmente decorrer desta sequência de 

atos administrativos. 
 

16. Adicionalmente, a previsão regulamentar de 

procedimentos simplificados e expeditos para a 

transmissão, pela OROC à CMVM, do processo 

de inscrição do requerente junto daquela, assim 

como a disponibilização de modelos de envio 

da informação e normas quanto ao seu preen-

chimento, são suscetíveis de tornar simples e 

seguro o envio da informação, permitindo à 

CMVM o tratamento e a organização da infor-

mação de modo também simplificado e automa-

tizado, em benefício de uma maior eficiência na 

organização e atuação da supervisão. 
 

17. Destaca-se, em particular, a entrega de in-

formação no domínio de extranet, possibilidade 

que permite assegurar a integridade e a confi-

dencialidade da informação, oferecendo tam-

bém importantes benefícios em termos de cele-

ridade, simplificação e segurança, desse modo 

contribuindo também para uma mais eficiente 

organização e atuação da supervisão. 
 

18. O deferimento do registo junto da CMVM 

pressupõe que o pedido seja instruído com toda 

a documentação necessária, que não sejam pres-

tadas falsas declarações e que estejam preenchi-

dos os requisitos relativos à idoneidade, qualifi-

cação, experiência profissional e adequação de 

meios humanos, materiais, financeiros e organi-

zacionais exigíveis para o exercício da ativida-

de.  
 

19. Em conformidade com os imperativos euro-

peus, a CMVM assegura a organização e divul-

gação pública e centralizada do registo de ROC 

e SROC e de auditores e entidades de auditoria 

de Estados membros e de países terceiros. O 

registo público identifica cada pessoa registada 

através de um número específico. 
 

20. O regime previu que os auditores, em exer-

cício à data de entrada em vigor do novo regi-

me, fossem automaticamente registados na 

CMVM, opção que destinou a evitar a massiva 

carga burocrática que estaria associada à pro-

moção de um novo registo pelos auditores que a 

essa data se encontravam registados na OROC. 
 

21. Sem prejuízo, e por forma a assegurar a le-

galidade, previu-se que, no exercício das suas 

atribuições de supervisão de auditoria, a 

CMVM pode verificar, a posteriori, a manuten-

ção do cumprimento dos requisitos de registo 

desses auditores registados de modo automáti-

co. 
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