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Introdução 
 
No presente texto procede-se à análise das com-
petências e atribuições legais do revisor oficial 
de contas, enquanto órgão social, para delimitar 
o âmbito da sua responsabilidade pelo conteúdo 
do prospeto, em conformidade com o art. 149.º 
do Código dos Valores Mobiliários1. 
 
Como de seguida se procura demonstrar, con-
clui-se que, no contexto de operações de merca-
do que impliquem a elaboração de prospeto, a 
responsabilidade do revisor oficial de contas 
não se limita à conformidade do seu conteúdo 
com o teor da certificação legal de contas, por 
si emitida tendo por base as contas anuais, antes 
abrangendo a garantia de conformidade das in-
formações e a inexistência de omissões que se-
riam detetadas, no âmbito do recorte funcional 
das suas competências, por um revisor oficial 
de contas atuando de acordo com elevados pa-
drões de diligência profissional. 

1. Enquadramento da questão: decla-
ração de responsabilidade pelo con-
teúdo do prospeto 

 

I. Nos prospetos de oferta pública2 ou de ad-
missão à negociação3 de valores mobiliários 
em mercado regulamentado é exigido que cons-
te uma referência em que se afirma que o emi-
tente, o seu conselho de administração, o seu 
órgão de fiscalização e o revisor oficial de con-
tas (“statutory auditors”) declaram que, após 
terem efetuado todas as diligências razoáveis 
para se certificarem de que tal é o caso, e tanto 
quanto seja do  seu conhecimento, as informa-
ções constantes do documento de registo4 são 
conformes com os factos e não contêm omis-
sões suscetíveis de afetar o seu alcance.  
 
Esta declaração é exigida pelo artigo 6.°/1 da 
Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 4 de Novembro de 2003 
(Diretiva dos Prospetos) e pelo ponto 1.2 do 
Anexo respeitante ao documento de registo, de 
que é exemplo o anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 809/2004 da Comissão de 29 de abril de 
2004 (Regulamento dos Prospetos). 

¨ Juristas do Departamento de Supervisão de Mercados, Emitentes e Informação da CMVM 
O presente texto expressa opiniões estritamente pessoais que não podem ser legitimamente entendidas como manifestação da posição da 
CMVM sobre as matérias versadas. 

1- Referem-se a este Código todas as normas legais sem expressa menção em contrário. 

2- Nos termos do artigo 137.º/2 Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”): «[o] prospeto de oferta pública de distribuição deve incluir 
também declarações efectuadas pelas pessoas que, nos termos do artigo 149.º, são responsáveis pelo seu conteúdo que atestem que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospecto está de acordo com os factos e de que não existem omissões suscetí-
veis de alterar o seu alcance». 

3- Artigo 137.º/2 CVM, aplicável ex vi art. 238.º/1 CVM. 

4- Constituindo esta a parte integrante do prospeto que dedicada à prestação de informação sobre o emitente. 



168 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

II. O revisor  oficial de contas é um órgão so-
cial5 com responsabilidades ao nível da fiscali-
zação, dispondo, para o efeito, de um conjunto 
alargado de poderes-deveres, tendo em particu-
lar as atribuições legais de i) efetuar os exames 
e verificações necessários aos livros e registos 
contabilísticos da sociedade, bem como aos 
elementos que lhe servem de suporte, ii) efetuar 
a revisão e certificação legal de contas, iii) efe-
tuar a apreciação do relatório de gestão e, em 
virtude das suas funções, iv) o dever de alertar 
para os factos de que tenha conhecimento e que 
dificultem gravemente a prossecução do inte-
resse social (artigos 278.º/1/c), 420.º/1/c) a f), 
420.º-A, 446.°/3 e 453.º/2 do Código das Socie-
dades Comerciais)6. 
 
III. Par a o usualmente designado auditor 
externo, a que se refere o art. 8.º/27, não está 
expressamente previsto um elenco legal de po-
deres-deveres. No entanto, atendendo à exigên-
cia de que seja revisor oficial de contas, são-lhe 
igualmente aplicáveis os poderes-deveres pre-
vistos em regulamentação setorial própria, bem 
como os decorrentes das normas internacionais 

de contabilidade8.  
 
IV. Em grande par te das sociedades com va-
lores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado a mesma entidade cu-
mula as funções de auditor externo9, para os 
efeitos do art. 8.°10, com as de revisor oficial de 
contas. Ou seja, o mesmo revisor oficial de con-
tas, ou sociedade de revisores oficiais de contas, 
exerce para com a sociedade emitente duas fun-
ções que, não sendo antagónicas, têm âmbitos 
diferentes11. Como é bom de ver, a esta acumu-
lação corresponde a aplicação de dois regimes 
de responsabilidade diferentes, consoante a dis-
tinta natureza das funções em causa. No entan-
to, e conforme se tem podido observar, nem 
sempre os agentes económicos têm demonstra-
do plena consciência da distinção entre as duas 
figuras, o que tem reflexos numa perceção por 
vezes errada do regime de responsabilidade ci-
vil que lhes é inerente, sobrelevando-se a res-
ponsabilidade pelas funções exercidas na quali-
dade de auditor externo e desconsiderando-se a 
que está associada à figura do revisor oficial de 
contas. 

5- Quanto à qualificação revisor oficial de contas como órgão social veja-se T�� � J�`� E�a�`� M�
b!	, Responsabilidade Civil dos 
Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas, Almedina, 2009, pp. 45 a 48. 

6- Sobre a posição do revisor oficial de contas na estrutura de fiscalização das sociedades anónimas veja-se, entre outros, G��
�	�� F� !	�-

	�� D��, “Estruturas de Fiscalização de Sociedades e Responsabilidade Civil”, in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, 
Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, vol. I, Congresso Empresas e Sociedades, 
Coimbra Editora, 2007, pp. 803 a 836 e J. P���� F!
����, “Competências e funcionamento dos órgãos de fiscalização das sociedades 
comerciais”, in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carva-
lho e Vasco Lobo Xavier, vol. I, Congresso Empresas e Sociedades, Coimbra Editora, 2007, pp. 593 a 619. 

7- Nos termos deste artigo, para além da certificação legal de contas a informação financeira anual contida em documento de prestação de 
contas ou em prospetos que i) devam ser submetidos à CMVM, ii) devam ser publicados no âmbito de pedido de admissão à negociação 
em mercado regulamentado, ou iii) respeitem a instituições de investimento coletivo, deve ser objeto de um relatório de auditoria elaborado 
por um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.  

8- Destacando-se as IAS, IFRS, ISAs e Diretrizes de Revisão/Auditoria. 

9- Sobre esta sobreposição de regimes do CSC e do CVM vide J�� F	

	�
� G�d	, “A fiscalização externa das Sociedades Comerciais 
e a Independência dos Auditores – A Reforma Europeia, a Influência Norte-Americana e a Transposição para o Direito Português”, in 
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 24, novembro 2006, pp. 180 a 216. 

10- Dispõe o n.º 2 deste artigo: «[o] revisor oficial de contas e a sociedade de revisor oficial de contas referidos no número anterior são, 
para efeitos deste Código, designados por auditor, e por auditoria a atividade por eles desenvolvida». 

11- Sobre a responsabilidade do auditor externo pela elaboração do relatório de auditoria vide M�
 �
��� Ae	�	�� �	 A�d	���, “A Res-
ponsabilidade Civil perante os Investidores por Realização Defeituosa de Relatórios de Auditoria, Recomendações de Investimento e Rela-
tórios de Notação de Risco”, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 36, agosto 2010, pp. 9 a 31. 
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V. Perante o quadro descr ito, questiona-se o 
âmbito da responsabilidade pelo conteúdo de 
um prospeto (conforme alterado por via de 
adendas) que deve ser assacado ao revisor ofici-
al de contas, cumulando ele, ou não, as funções 
de auditor externo da sociedade, questão que se 
tem colocado sobretudo face à declaração legal-
mente exigida às pessoas que a lei identifica 
como responsáveis pela informação contida no 
prospeto, no que respeita à verificação e garan-
tia da sua suficiência.  

 
Para o efeito, procuraremos identificar, nos 
pontos seguintes, as competências e atribuições 
legais do revisor oficial de contas enquanto ór-
gão social (ponto 2), para depois analisar o regi-
me específico de responsabilidade pelo conteú-
do do prospeto (ponto 3). 

 
2. O revisor oficial de contas como órgão 
social 
 
I. No nosso ordenamento jur ídico o revisor  
oficial de contas é configurado como um órgão 
social, autónomo e distinto do órgão colegial de 

fiscalização (consoante o modelo de governo, 
conselho fiscal, comissão de auditoria ou conse-
lho geral e de supervisão, com uma comissão 
para as matérias financeiras), atuando ambos 
num plano de fiscalização da sociedade12, que 
se pretende que resulte reforçada com a existên-
cia de dois órgãos fiscalizadores, um de nature-
za colegial e com competências abrangentes e 
outro individual e com especiais conhecimentos 
técnicos, adicionalmente vinculado ao cumpri-
mento de deveres profissionais deontológicos. 

 
Através do estabelecimento deste regime de 
“controlo reforçado”, o legislador pretendeu 
garantir que a fiscalização contabilística da so-
ciedade era assegurada não só por um órgão 
colegial com competências alargadas de fiscali-
zação da atividade do órgão de gestão, mas ain-
da por alguém que, dotado de conhecimentos 
técnicos específicos e exercendo, profissional-
mente, uma função de interesse público13 – sob 
a alçada disciplinar da respetiva Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (“OROC”)14 e da 
supervisão da CMVM15 –, não integre aquele 
órgão colegial e seja dotado de características 
de independência16. 

12- A existência de revisor oficial de contas autónomo é obrigatória para as sociedades que adotem os modelos anglo-saxónico ou germâni-
co (art. 278.º/1/b) e c) CSC) e para as que perfilhem o modelo latino e cumpram os requisitos do art. 413.º/2 CSC. O ROC será designado 
em Assembleia Geral, sob proposta apresentada pelo órgão de fiscalização colegial, para o desempenho de funções durante um mandato 
não superior a quatro anos (art. 446.º/1 CSC). No entanto, após esta designação, a sociedade deverá celebrar um contrato com o revisor 
oficial de contas, nos termos do artigo 53.º/1 dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 
7 de setembro (“EOROC”). Para mais desenvolvimentos sobre o âmbito desta relação contratual, v. G��
�	�� F� !	�
	�� D��, “Controlo 
de Contas e Responsabilidade dos ROC”, in Temas Societários, Colóquios n.º 2, Almedina, 2006, pp. 153 a 207, p. 162 e ss. 

13- Nos termos do art. 6.º/2 do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro (“RJSA”), 
só pode exercer funções de interesse público o revisor oficial de contas que se encontrar registado junto da CMVM. São consideradas 
funções de interesse público a auditoria às contas e outras funções em que a Lei exija a intervenção do revisor oficial de contas [art.2.º/i) 
RJSA e art. 41.º do EOROC]. Para o registo junto da CMVM é necessário que o revisor oficial de contas se inscreva previamente na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas (art.10.º/1 RJSA e 147.º EOROC), sendo que só é admitido à inscrição na OROC quem, para além 
de realizar com aproveitamento os exames de admissão e o estágio profissional, possua grau académico adequado e apresente idoneidade e 
qualificação profissional adequada (art. 148.º EOROC). 

14- Artigo 92.º e seguintes EOROC. 

15- A partir de 1 de janeiro de 2016 os revisores oficiais de contas passaram também a estar sujeitos à supervisão da CMVM, nos termos 
do RJSA. 

16- À semelhança do que sucede com os demais órgãos sociais, o revisor oficial de contas é eleito em Assembleia Geral da sociedade. A 
proposta deve, porém, ser apresentada pelo órgão de fiscalização (art. 446.º/1 CSC), assim se procurando garantir o reforço da sua indepen-
dência face ao órgão de administração. 
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II. A figura do revisor  oficial de contas en-
quanto órgão de fiscalização é, assim, distinta 
da figura do auditor externo da sociedade. Se 
este último presta “apenas” um serviço de audi-
toria e certificação contabilística – em cumpri-
mento das exigências do art. 8.º –, aquele deve-
rá, em colaboração com os outros órgãos soci-
ais, exercer todas as funções que a lei lhe atri-
bui tendo em vista a prossecução do objeto da 
sociedade e o respetivo interesse social. E, no 
cotejo dessas funções, verificamos que as mes-
mas não se reduzem nem circunscrevem à sim-
ples certificação contabilística17. 
 

Desta forma, sendo o revisor oficial de contas e 
o auditor externo figuras jurídicas distintas e de 
diferente natureza (o primeiro é um órgão da 
sociedade, o segundo um prestador de servi-
ços), a circunstância de uma mesma pessoa 
cumular em si as duas funções não pode condu-
zir à circunscrição das suas responsabilidades 
àquelas que sejam inerentes a apenas uma de-
las, antes se devendo entender que da cumula-
ção deverá resultar a sujeição ao universo de 
deveres inerentes a cada uma das figuras. O 
revisor oficial de contas, órgão social, que cu-
mule as funções de auditor externo, não deixa 
de ser revisor oficial de contas nem de estar, 
por esse facto, sujeito aos deveres inerentes às 
duplas funções que desempenha. 
 

2.1 A função de controlo da informação 
financeira 
 

I. O revisor  oficial de contas deve emitir , 
anualmente, um documento de certificação le-

gal de contas (art. 451.º a 453.º CSC), devendo 
esta incluir uma declaração de acordo com a 
qual, na opinião do revisor, as contas do exercí-
cio dão uma imagem verdadeira e apropriada de 
acordo com a estrutura do relato financeiro, 
explicitando se as contas do exercício estão em 
conformidade com os requisitos legais aplicá-
veis (art. 451.º/3/c) CSC) e incluindo «um pare-
cer em que se indique se o relatório de gestão é 
ou não concordante com as contas do exercí-
cio, se o relatório de gestão foi elaborado de 
acordo com os requisitos legais aplicáveis e se, 
tendo em conta o conhecimento e a apreciação 
da empresa, identificou incorreções materiais 
no relatório de gestão, dando indicações quan-
to à natureza das mesmas» (451.º/3/e) CSC). 
Trata-se de uma competência técnica, com re-
flexos externos18, orientada para o controlo da 
conformidade da informação financeira prepa-
rada pelo órgão de administração. 
 

Em paralelo com a referida competência, e para 
efeitos do seu bom cumprimento, o revisor ofi-
cial de contas pode e deve (i) verificar a regula-
ridade dos livros, registos contabilísticos e do-
cumentos que lhe servem de suporte, (ii) verifi-
car a extensão da caixa e as existências de qual-
quer espécie dos bens ou valores pertencentes à 
sociedade ou por ela recebidos em garantia, 
depósito ou outro título; (iii) verificar a exati-
dão dos documentos de prestação de contas; e 
(iv) verificar se as políticas contabilísticas e os 
critérios valorimétricos adotados pela sociedade 
conduzem a uma correta avaliação do patrimó-
nio e dos resultados (art. 278.º/1/c), 420.º/1/c) a 
f) e 446.°/3 CSC). 

17- Neste sentido J�� F	

	�
� G�d	, Da administração à fiscalização das sociedades - A obrigação de vigilância dos órgãos da socie-
dade anónima, Almedina, 2015, pp. 383, 399 e 400. 

18- Porquanto tal certificação legal de contas há-de ser divulgada em conjunto com a informação financeira anual.  
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II. Por  forma a cumprir  as competências que 
a Lei atribui ao revisor oficial de contas, este 
encontra-se assim dotado de um conjunto de 
poderes-deveres19, através dos quais deverá 
desenvolver a sua atividade de monitorização 
do funcionamento da sociedade.  
 
Estes poderes-deveres, previstos no art 421.º 
CSC, consubstanciam-se em a) obter da admi-
nistração a documentação necessária ao seu 
exame e verificação, b) obter da administração 
informações e esclarecimentos sobre o anda-
mento dos negócios da sociedade, c) obter es-
clarecimentos de terceiros que negoceiem com 
a sociedade e d) assistir às reuniões da adminis-
tração sempre que entenda conveniente. 
 
Vemos assim que o legislador pretendeu, por 
um lado, colocar à disposição do revisor oficial 
de contas os meios necessários e adequados 
para que este desenvolva a sua atividade de mo-
nitorização do funcionamento da sociedade, 
dado que esta não seria possível sem que fosse 
garantido o correspondente acesso a toda a in-
formação e conhecimentos essenciais para a 
formação do juízo de conformidade legal e, por 
outro lado, identificar um conjunto de diligên-
cias que se espera sejam tomadas pelo revisor 
oficial de contas no âmbito da sua atividade de 
fiscalização. 
 
III. Além do exposto, é ainda de refer ir  a 
existência de normas e standards internacionais 
que concretizam o grau de diligência que os 
revisores oficiais de contas devem observar no 
âmbito da sua atividade de auditoria, destacan-
do-se:  

A. O parágrafo 7 da International Standards 
on Auditing (“ISA”) 200 – Objetivos 
Gerais do Auditor Independente e a 
Conduta de uma Auditoria de Acordo 
com as Normas Internacionais de Audi-
toria, segundo o qual “As ISAs exigem 
que o auditor exerça julgamento profis-
sional e mantenha cepticismo profissio-
nal em todo o planeamento e execução 
da auditoria e, entre outras coisas: 
Identifique e avalie os riscos de distor-
ção material, quer devido a fraude quer 
a erro, com base no conhecimento da 
entidade e do seu ambiente, incluindo o 
controlo interno da entida-
de” (sublinhado nosso); e 

 
B. O parágrafo 4 das Diretrizes de Revisão/

Auditoria 310 – Conhecimento do negó-
cio, estabelece que: «Ao efectuar uma 
revisão/auditoria das demonstrações 
financeiras, o revisor/auditor deve ter 
ou obter um conhecimento do negócio 
suficiente que o habilite a identificar e 
compreender os acontecimentos, as 
transacções e as práticas que, em seu 
julgamento, possam ter um efeito mate-
rialmente relevante sobre as demonstra-
ções financeiras, o exame às mesmas ou 
a certificação/relatório» (sublinhado 
nosso). O parágrafo 13 da mesma norma 
estabelece ainda que o conhecimento do 
negócio pode ser obtido através da con-
sulta de documentos produzidos pela 
entidade, como sejam as atas de reuni-
ões dos órgãos sociais. 

 

19- Assim G��
�	�� F� !	�
	�� D��, “Comentário ao artigo 421.º”, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, coord. Jorge 
Coutinho de Abreu, vol. VI, Almedina, 2013, pp. 639 a 644. 
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IV. Conclui-se assim que o legislador não tra-
tou apenas de colocar meios à disposição do 
revisor oficial de contas, antes dele exigindo, 
dado o elevado padrão de diligência profissio-
nal por que se deve pautar, o caráter de interes-
se público da sua atividade e o elevado grau de 
perícia técnica de que deverá estar dotado, que 
proceda a todos os exames e verificações razoá-
veis, devendo para tal solicitar a prestação de 
informação e o envio de documentação à admi-
nistração e/ou a terceiros, podendo até assistir 
às reuniões do conselho de administração. 
Um revisor oficial de contas que, adotando uma 
atitude passiva, se baste com as informações 
que a administração lhe faça chegar não estará a 
dar cumprimento ao dever de cuidado empre-
gando «elevados padrões de diligência profis-
sional» (64.º/2 CSC)20, nem exercerá uma fisca-
lização conscienciosa (art. 422.º/1/b) CSC), de 
acordo com os standards definidos internacio-
nalmente.  
 

2.2 O dever de vigilância 
 
I. No âmbito do cumprimento das suas fun-
ções, como órgão de fiscalização, o revisor ofi-
cial de contas está, entre nós desde 1996, legal-
mente vinculado ao cumprimento de um dever 
de vigilância. O art. 420.º-A/1 CSC prevê que o 
revisor oficial de contas deverá «comunicar, 
imediatamente, por carta registada, ao presi-
dente do conselho de administração ou do con-
selho de administração executivo os factos de 
que tenha conhecimento e que considere reve-
larem graves dificuldades na prossecução do 
objeto da sociedade». 
 

Daqui decorre que o revisor oficial de contas 
tem um dever de atuação interna – ainda no seio 
da sociedade –, comunicando ao órgão de admi-
nistração, por escrito, a existência de factos 
que, no seu juízo, revelem graves dificuldades 
na prossecução do objeto social. Face a essa 
comunicação, deve o presidente do órgão de 
administração, dentro do prazo de 30 dias, dar 
resposta ao revisor oficial de contas (art. 420.º-
A/2 CSC). 
 
Se a administração da sociedade não der uma 
resposta satisfatória nem adotar medidas que o 
revisor oficial de contas considere convenien-
tes, este deverá requerer a convocação de uma 
assembleia geral para que os acionistas apreci-
em e deliberem sobre os factos por este relata-
dos (art. 420.º-A/4 CSC). 
 
II. Este dever  foi introduzido no Código das 
Sociedades Comerciais pelo Decreto-Lei n.º 
257/96, de 31 de dezembro, sendo que no pre-
âmbulo deste diploma se pode ler que «[é] ao 
revisor oficial de contas que passa a ser atribu-
ída, em regra, a competência para a fiscaliza-
ção. Além disso, é-lhe atribuída uma nova com-
petência, que se traduz no poder de desencade-
ar procedimentos de alerta quando entenda que 
na prossecução do interesse da sociedade sur-
gem dificuldades que a ponham em causa. Es-
tes procedimentos são meramente internos e 
ocorrem dentro das estruturas sociais. Porém, 
sob outro ponto de vista, não poderão deixar de 
ser encarados como meios preliminares de avi-
so para que sejam tomadas medidas recupera-
doras da empresa» (sublinhado nosso). 
 

20- Sobre o grau de diligência exigido pelo legislador veja-se J�`� M��!	� M�
���� P�p�, A Responsabilidade Civil dos Membros de 
Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas – o Artigo 64º do Código das Sociedades Comerciais e a Business Judgment Rule, Uni-
versidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito, Escola do Porto, (policopiado), pp. 19 e 20: «Apesar das dificuldades que o preceito 
coloca, somos da opinião de que o legislador impôs um padrão de diligência mais exigente do que aquele estabelecido para os administra-
dores – o que para nós tem sentido, atendendo, desde logo, à importância da actividade de fiscalização no seio da sociedade como 
«guardiã do interesse social» (pois os fiscalizadores vão, desde logo, exercer o controlo sobre a actividade exercida pelos próprios admi-
nistradores, o que exige conhecimentos muito acima da média). Trata-se, portanto, de um padrão superior ao do «fiscalizador médio», 
sendo mais exigente no âmbito da apreciação da culpa».  
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Daqui decorre que o dever de vigilância21 foi 
configurado pelo legislador como um procedi-
mento de alerta, estabelecendo para tal as dili-
gências que o revisor oficial de contas deverá 
tomar. Caso este não cumpra esse dever, será 
solidariamente responsável com os membros do 
conselho de administração (art. 420.º-A/5 
CSC). 
 

Segundo se depreende de todos estes elementos, 
este regime é revelador da exigência de sujeição 
da atuação do revisor oficial de contas ao inte-
resse da sociedade, competindo-lhe alertar 
quando, no âmbito das suas funções, se depare 
com alguma situação que, no seu juízo, seja 
suscetível de fazer perigar a prossecução do seu 
objeto social. 
 

O art. 420.º-A assume-se assim como uma nor-
ma com «dupla funcionalidade: por um lado, 
estabelece ela mesma um dever (material, subs-
tancial) de vigilância da sociedade, para além 
do que genericamente resulta do dever de cui-
dado estabelecido no art. 64.º, 2; por outro la-
do, define um conjunto de atos ou procedimen-
tos a adotar em caso de identificação de pro-
blemas relevantes no âmbito da atividade de 
fiscalização, de modo a garantir sequência e 
consequências aos resultados dessa mesma ati-
vidade»22. 

3. O regime de responsabilidade pelo 

conteúdo do prospeto aplicável ao revi-

sor oficial de contas  

 

3.1 Âmbito da responsabilidade 

 

I. O art. 135.º/1 do Código dos Valores Mobi-
liários (“CódVM”) estabelece que «[o] prospec-
to deve conter informação completa, verdadei-
ra, actual, clara, objectiva e lícita, que permita 
aos destinatários formar juízos fundados sobre 
a oferta, os valores mobiliários que dela são 
objecto e os direitos que lhe são inerentes, so-
bre as características específicas, a situação 
patrimonial, económica e financeira e as previ-
sões relativas à evolução da actividade e dos 
resultados do emitente e de um eventual garan-
te.»23. 
 

O art. 137.º/2 CódVM estabelece que «[o] pros-
pecto de oferta pública de distribuição deve 
incluir também declarações efectuadas pelas 
pessoas que, nos termos do artigo 149.º, são 
responsáveis pelo seu conteúdo que atestem 
que, tanto quanto é do seu conhecimento, a in-
formação constante do prospecto está de acor-
do com os factos e de que não existem omissões 
susceptíveis de alterar o seu alcance». 
 

O art. 149.º CódVM estabelece que «[s]ão res-
ponsáveis pelos danos causados pela descon-
formidade do conteúdo do prospecto com o dis-
posto no artigo 135.º, salvo se provarem que 
agiram sem culpa: 

(…) 

21- Deve ter-se presente que, na vigência do anterior Código do Mercado de Valores Mobiliários – de 1991 a 2000 –, o âmbito de compe-
tências do revisor oficial de contas, tal como societariamente prevista, sofreu significativas alterações, que não foram, como não poderiam 
ter sido, incorporadas desde logo na legislação que precedeu a referida mutação. 

22- G��
�	�� F� !	�
	�� D��, “Comentário ao artigo 420.º-A”, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, coord. Jorge 
Coutinho de Abreu, vol. VI, Almedina, 2013, p. 631. Defendendo que o art. 420.º-A institui um novo procedimento e não um novo dever, 
na medida em que das normais competências do revisor oficial de contas já resulta o dever de vigilância, veja-se T�� � J�`� E�a�`� 
M�
b!	, “Responsabilidade Civil dos Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas”, pp. 126 a 130. Este Autor avança 
ainda que «[o] que aqui está em causa é um dever de analisar os dados de que venha a ter conhecimento, avaliando se eles podem ou não 
pôr em causa a exploração da empresa, a prossecução do seu objeto social e, no caso de resposta afirmativa, o correspondente dever de o 
comunicar nos termos do procedimento já descrito», p. 129. 

23- Sobre a natureza do bem jurídico protegido por este regime veja-se M�
 �
��� Ae	�	�� �	 A�d	���, A responsabilidade civil por 
prospeto no direito dos valores mobiliários: O bem jurídico protegido, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2014, 
(policopiado). 
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f) Os titulares do órgão de fiscalização, as 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
os revisores oficiais de contas e outras pes-
soas que tenham certificado ou, de qualquer 
outro modo, apreciado os documentos de 
prestação de contas em que o prospecto se 
baseia; 
(…) 
 

II. Significa isto, em suma, que o prospeto deve 
ser dotado de informação com elevado nível de 
qualidade – atento o propósito primário de fun-
damentar decisões de investimento – e, para o 
garantir, o legislador: 
 i) Impõe específicos deveres de diligên-
cia na sua elaboração (estabelecendo que a cul-
pa dos vários intervenientes é apreciada de 
acordo com elevados padrões de diligência pro-
fissional), e  
 ii) Associa-lhe um concreto regime de 
responsabilidade civil pelos prejuízos causados 
pela desconformidade do seu conteúdo com as 
exigências do art. 135.º CódVM, impondo-o a 
todos quantos tenham – ou devam ter –, inter-
venção na preparação do prospeto. 
 
Assim, compete às pessoas que o legislador 
identifica como responsáveis pela conformida-
de do conteúdo do prospeto com os requisitos 
de completude, veracidade, atualidade, clareza, 
objetividade e licitude, e com o propósito de 
que o mesmo permita aos destinatários formar 
juízos fundados sobre a oferta e sobre o emiten-

te (em particular, a sua «situação patrimonial, 
económica e financeira»), atestar que, tanto 
quanto é do seu conhecimento – em função do 
exercício das suas competências e atribuições, 
de acordo com elevados padrões de diligência 
profissional24 –, a informação constante do 
prospeto está de acordo com os factos por si 
conhecidos, não existindo omissões suscetíveis 
de alterar o seu alcance. 
 
As pessoas identificadas como responsáveis 
devem assim prover para que i) o conteúdo do 
prospeto não espelhe uma situação não coinci-
dente com a realidade que devem conhecer, e 
para que ii) o prospeto não deixe de incluir in-
formação que, devendo ser do seu conhecimen-
to, se repute essencial para que o juízo dos seus 
destinatários seja livre e esclarecido. 
 
Atenta a multiplicidade de pessoas identificadas 
como responsáveis pelo conteúdo do prospeto 
cumpre perceber como se reparte, entre elas, a 
exigibilidade de satisfação de eventuais danos 
que sejam causados pela desconformidade do 
prospeto com as exigências legais a que deve 
obediência o seu conteúdo. Em particular, inte-
ressa-nos por ora delimitar o âmbito da respon-
sabilidade do revisor oficial de contas que tenha 
sido eleito para o exercício de funções, enquan-
to órgão social. Para compreendermos o regime 
teremos, previamente, de conhecer o que esteve 
na origem e o que motivou o seu desenvolvi-
mento, em função das alterações que o mesmo 
conheceu ao longo do tempo. 

24- Não bastando aqui que, v.g., o órgão de fiscalização se limitea afirmar, numa posição de passividade, que nada chegou ao seu conheci-
mento que possa afetar o conteúdo da informação contida no prospeto, devendo, ao invés e no âmbito do exercício dos poderes-deveres que 
a lei lhe comete, promover, de forma ativa e diligente, a obtenção de todos os elementos de que necessite para efetuar a comprovação que a 
lei lhe exige, em conformidade com a responsabilidade que sobre si impende.  
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3.2  Evolução do regime da responsabilidade 
pelo conteúdo do prospeto  
 
I. A responsabilidade pelo teor  do prospeto 
foi desenvolvida, desde os anos 1970, como 
consequência da prestação de informação defi-
ciente aos investidores no mercado de valores 
mobiliários, testando desde logo a aplicação das 
construções civilísticas relativas aos deveres pré
-contratuais de informação25. 
 
Visando assegurar uma adequada prestação de 
informação ao mercado, foram sucessivamente 
desenvolvidos deveres específicos de informa-
ção e, paralelamente, específicos regimes de 
responsabilidade pela violação de tais deveres. 
A responsabilidade pelo prospeto corresponde, 
portanto, à violação de um dever de informar, 
hoje legalmente estabelecido no Código dos 
Valores Mobiliários com vista à proteção dos 
investidores e, logo, do mercado26. 
 
Este enquadramento teleológico do dever de 
informação através do prospeto e da inerente 
responsabilidade27 permite limitar o risco de 
responsabilidade civil pelo prospeto àqueles 
que intervêm, de uma forma direta ou indireta, 
na preparação da operação de mercado (oferta 
e/ou admissão à negociação) e, logo, do prospe-
to28. Permite igualmente distinguir o círculo de 
beneficiários desta informação29 face àquelou-
tro da informação financeira que, nos termos do 
Código das Sociedades Comerciais e do Código 

do Registo Comercial, é levada ao conhecimen-
to de terceiros (relatório e contas anuais, depo-
sitados na Conservatória do Registo Comercial 
e disponíveis para consulta por qualquer inte-
ressado). 
 
II. O prospeto é um documento destinado a 
cumprir a função de informar os investidores, 
no âmbito de uma oferta pública de valores mo-
biliários ou de um pedido de admissão à nego-
ciação em mercado regulamentado. A decisão 
de investimento que venha por estes a ser toma-
da deve assentar em informação completa, ver-
dadeira, atual, clara, objetiva e lícita, que per-
mita aos destinatários formar juízos fundados 
sobre a oferta, os valores mobiliários que dela 
são objeto e os direitos que lhe são inerentes, 
sobre as características específicas, a situação 
patrimonial, económica e financeira e as previ-
sões relativas à evolução da atividade e dos re-
sultados do emitente e de um eventual garante 
(art. 135.º CódVM). 
 
Não obstante o princípio geral, consagrado no 
art. 485.º/1 do Código Civil, de que «[o]s sim-
ples conselhos, recomendações ou informações 
não responsabilizam quem os dá, ainda que 
haja negligência da sua parte», logo se prevê, 
no n.º 2 do mesmo artigo, que «[a] obrigação de 
indemnizar existe, porém, quando (…) havia o 
dever jurídico de dar (…) informação e se te-
nha procedido com negligência ou intenção de 
prejudicar, ou quando o procedimento do agen-
te constitua facto punível»30. 

25- Cfr. R��� Ad�
�� C��
�� – “A responsabilidade por prospecto e a responsabilidade pré-contratual: Anotação ao Acórdão do Tribunal 
Arbitral, de 31 de Março de 1993 (Ação proposta pelo Banco Mello contra o Banco Pinto e Sotto Mayor)”, in A��r��� F	

	
 C�

	�� et 
alia - A privatização da Sociedade Financeira Portuguesa regras sobre reprivatizações: Responsabilidade pelo prospecto, culpa in con-
trahendo, vícios ocultos das empresas reprivatizadas, Lisboa : Lex, 1995, p. 200 ss.  

26- P�!�� Csd�
�, Manual de Direito dos valores mobiliários, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2011, pp. 717-718; C��� P���, Dever de 
informação…, cit. pp. 191-192. 

27- Ibidem, p. 712-713. 

28- Pode afirmar-se que a delimitação do círculo de responsáveis pelo prospeto às pessoas previstas no artigo 149.º/1 Cód.VM traduz, 
numa primeira linha, uma técnica legal de limitação do risco. Cfr. C�
�� C��� P���, Dever de informação e responsabilidade pelo 
prospecto no mercado primário de valores mobiliários, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 190-191. O autor escreveu na vigência do 
Cód.MVM, mas as suas conclusões mantém-se inalteradas, para o que ora importa, perante o Cód.VM. 

29- Ibidem, p. 716-717. 

30- Cfr. F
������ S�
����, “Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Cotadas”, Almedina, 2015, 
pág. 79. 
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Assim, se não existisse um regime especial de 
responsabilidade pela informação a prestar 
através do prospeto, sempre haveria que afir-
mar o dever de indemnizar por violação do re-
ferido dever, competindo ao investidor alegada-
mente lesado demonstrar ter incorrido num da-
no, decorrente da desconformidade do conteúdo 
do prospeto com as supracitadas exigências le-
gais, ficando tal circunstância a dever-se a uma 
atuação culposa de determinada pessoa, sobre 
quem incidia o dever jurídico de informar. 
Competiria assim ao lesado, nos termos gerais, 
alegar e provar os requisitos da responsabilida-
de civil extracontratual. 
 
De resto, sendo potencialmente vários os res-
ponsáveis, deveria o lesado demandá-los a to-
dos, individualmente, pois cada um apenas res-
ponderia na medida da sua responsabilidade. 
 
III. Atentas as dificuldades e r iscos inerentes 
quer ao regime da responsabilidade conjunta, 
quer à necessidade de realização de prova da 
culpa do agente sobre quem, incidindo o dever 
de informar, venha a recair uma pretensão in-
demnizatória – tanto que, sendo várias as pesso-
as com intervenção no processo de elaboração e 
revisão do prospeto, na generalidade dos casos 
o investidor não conseguirá demonstrar quem é 
responsável por que parte –, foi estabelecido 

pelo legislador um regime especial de responsa-
bilidade pela desconformidade do conteúdo do 
prospeto, assente num conjunto de elementos 
que visam, precisamente, dotar o investidor de 
mecanismos acrescidos de tutela da sua posição 
jurídica, facilitando o ressarcimento dos danos 
por si incorridos com base na prestação de in-
formação deficiente em prospeto. 
 
O regime especial a que nos referimos, constan-
te, hoje, do art. 149.º e ss. CódVM, assenta na: 
 

1. Identificação expressa das pessoas que, de-
vendo ter intervenção na preparação de oferta 
pública (ou pedido de admissão à negociação) e 
elaboração ou revisão do prospeto ou de infor-
mação que neste é replicada ou inserida por 
remissão, o legislador considera responsáveis 
pelo seu conteúdo (alíneas do art.149.º/1 Có-
dVM), 
 
2. Presunção de culpa31 dos agentes (art. 
149.º/1 CódVM), apreciada de acordo com ele-
vados padrões de diligência profissional 
(149.º/2 CódVM) e 
 
3. Regra da solidariedade passiva em caso de 
pluralidade de responsáveis (art. 151.º/1 Có-
dVM), a que acresce a responsabilidade objeti-
va do oferente ou emitente (art. 150.º CódVM). 

31- Defendendo que o art. 149.º/1 estabelece mais do que a presunção de culpa do agente veja-se M�
 �
��� Ae	�	�� �	 A�d	���, A 
responsabilidade civil por prospeto no direito dos valores mobiliários: O bem jurídico protegido, pp. 439 e 440: «[o] art. 149º/1 CVM 
estabelece uma presunção de culpa, mas parece-nos ter um âmbito mais alargado, aí se podendo incluir não só a presunção de culpa, mas 
também as presunções de ilicitude e de nexo de causalidade. Como referimos, sendo ratio do dever de publicar as informações que devem 
constar do prospeto e dos deveres de correção que sobre ele impendem, possibilitar uma regular formação de preços, uma vez 
demonstrada a essencialidade do facto deficientemente retratado no prospeto ou da omissão na avaliação de um investidor racional, 
deverá decorrer não só uma presunção de contrariedade à ordem jurídica, como também uma presunção de que o vício do prospeto foi 
causa da diminuição do preço após a correção do prospeto, e, consequentemente, de uma irregular formação de preços». 
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IV. Na passagem para o atual Código dos 
Valores Mobiliários, o legislador, que já antes 
conhecia um regime de responsabilidade pelo 
conteúdo do prospeto (art. 160.º e ss. do Códi-
go do Mercado de Valores Mobiliários 
[“CódMVM”]), imprimiu-lhe uma diferença 
observável em termos objetivos. Se naquele 
âmbito identificava, a priori, as partes do pros-
peto pelas quais cada um dos agentes era res-
ponsável32, em conexão com causas de exclusão 
da responsabilidade33, neste, através de uma 
diferente técnica legislativa veio estabelecer 
que o único modo de afastar a responsabilidade 
pelo conteúdo do prospeto assenta na prova de 
atuação não culposa. Como se refere no art. 
149.º/1, in fine, as pessoas identificadas nas 
várias alíneas «[s]ão responsáveis pelos danos 
causados pela desconformidade do conteúdo do 
prospecto com o disposto no artigo 135.º, salvo 
se provarem que agiram sem culpa») 
(sublinhado nosso). 
 
A diferença entre os dois regimes é relevante, 
tornando o atual teoricamente mais garantístico 
para os investidores. Ao abrigo do anterior Có-
digo, o revisor oficial de contas poderia facil-
mente afastar a sua responsabilidade invocando, 

simplesmente, que a deficiência do conteúdo do 
prospeto afeta parte que por si não foi elabora-
da, aprovada, certificada ou verificada, ou que a 
parte viciada não se baseia em documentos, 
estudos ou avaliações que por si tenham sido 
elaborados, verificados, certificados ou aprova-
dos (art. 160.º/3 CódMVM). Podia ainda eximir
-se a qualquer responsabilidade demonstrando 
que o vício do prospeto resulta de utilização 
deturpada, e por si não consentida, da informa-
ção contida nos elementos por si elaborados 
(art. 160.º/4 CódMVM). 
 
Ao abrigo do atual Código, diferentemente, a 
única circunstância que poderá afastar a respon-
sabilidade do revisor oficial de contas (ou de 
qualquer outra pessoa identificada como res-
ponsável) é a demonstração de que o vício não 
pode ser imputado a uma sua atuação, por ação 
ou omissão, culposa. 
 
É no contexto da demonstração de atuação não 
culposa que relevará o âmbito das funções e 
competências legalmente atribuídas ao revisor 
oficial de contas, por exemplo para demonstrar 
que a parte viciada extravasa o âmbito de com-
petências daquele, não lhe sendo exigível que 
detetasse o erro34. 

32- Note-se, de resto, que a mera identificação, como responsáveis, dos «membros do conselho fiscal, ou órgão equiparado, da entidade 
emitente, e bem assim os revisores oficiais de contas ao seu serviço, que tenham aprovado ou certificado as contas em que o prospeto se 
baseie» não limitava a sua responsabilidade aos elementos incluídos no prospeto que tenham aprovado ou certificado, servindo, somente, 
como critério de identificação de sujeitos a quem era associado um concreto regime de responsabilidade (à semelhança, de resto, do que 
continua a suceder hoje, nas várias alíneas do art. 149.º/1 [note-se a diferença relevante que existe entre as afirmações de que “é responsá-
vel o ROC que certificou as contas” e “é responsável o ROC porque certificou as contas e pelas contas por si certificadas”]). Tanto assim 
era que o n.º 3 desse mesmo artigo 160.º vinha esclarecer que os membros do conselho fiscal, ou órgão equiparado, da entidade emitente, e 
bem assim os revisores oficiais de contas ao seu serviço «…são apenas responsáveis pela parte do conteúdo do prospecto que elabora-
ram, aprovaram, certificaram, verificaram, ou que se baseie em documentos, estudos ou avaliações que tenham elaborado, verificado, 
certificado ou aprovado», assim introduzindo um âmbito objetivo de circunscrição da sua responsabilidade: aqueles, que tendo aprovado 
ou certificado as contas em que o prospeto se baseie, eram apenas responsáveis pela parte do conteúdo do prospeto que elaboraram, 
aprovaram, certificaram, verificaram, ou que se baseie em documentos, estudos ou avaliações que tenham elaborado, verificado, certifica-
do ou aprovado. 

Tenha-se ainda em consideração que a sua responsabilidade se limitava ao teor dos documentos por si produzidos, tanto que uma incorreta 
transcrição dos mesmos no prospeto não lhes poderia ser assacada (art. 160.º/4). Resulta daqui que os membros dos referidos órgãos não 
tinham, em rigor, responsabilidade pela conformidade do conteúdo do prospeto – não tendo o dever de confirmar que os documentos por si 
produzidos tinham sido corretamente transcritos no prospeto –, mas apenas responsabilidade pelo teor dos documentos que tivessem produ-
zido, desde que corretamente transcritos no prospeto.   

33- V. art. 160.º, números 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  

34- Como refere F
������ S�
����, “Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo…”, cit., p. 79, «[a]ssim, se a informa-
ção incluída no prospecto não for completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, os auditores serão responsáveis pelos prejuízos 
causados aos destinatários do mesmo, se não conseguirem provar que agiram sem culpa (cfr. artigo 149.º, n.º 1, e artigo 135.º, ambos do 
CVM), devendo esta ser apreciada de acordo com elevados padrões de diligência profissional (cfr. art. 149.º, n.º 2 do CVM)». Também 
neste sentido J�� F	

	�
� G�d	, “A Responsabilidade Civil dos Auditores”, in Código das Sociedades Comerciais e Governo das Soci-
edades, Almedina, 2008, pp. 383 a 387. 
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Também no campo das omissões o revisor ofi-
cial de contas será responsável sempre que seja 
detetada alguma informação deficiente – cons-
tante do prospeto ou que, sendo omissa, dele 
devesse constar –, que teria sido corrigida se o 
revisor oficial de contas, atuando de acordo 
com elevados padrões de diligência profissional 
(critério da culpa levíssima35), tivesse exercido 
pontualmente as suas funções36. 
 
A prova de não atuação culposa constitui, as-
sim, o único meio de afastar a responsabilidade. 
O revisor oficial de contas pode até procurar 
invocar que o vício não resulta, diretamente, da 
certificação legal de contas ou dos documentos 
que lhe  serviram de suporte, mas, atento o seu 

dever de vigilância, apenas se eximirá de res-
ponsabilidade se conseguir demonstrar que o 
vício se encontrava de tal forma dissimulado 
que não era suscetível de ser detetado por um 
revisor oficial de contas atuando de acordo com 
elevados padrões de diligência profissional37. 
 
V. A esta luz, afigura-se hoje igualmente rele-
vante determinar o âmbito de atribuições e 
competências do revisor oficial de contas, não 
já para colocar tudo o que a exceda ao abrigo de 
qualquer invocação de responsabilidade, mas 
para delimitar ab initio as matérias relativamen-
te às quais o revisor oficial de contas poderá ter 
facilidade em demonstrar a sua atuação não 
culposa. 

35- L!� M	�	e	 L	��`�, “A responsabilidade civil do auditor de uma sociedade cotada”, in http://www.oa.pt/C onteudos/Artigos/
detalhe_artigo.aspx?idsc=44561&ida=44632. 

36- Já no regime do Cód.MVM se previa que não incorria em responsabilidade aquele que provasse que «tendo-se apercebido por si pró-
prio ou de qualquer outra forma, após a data da publicação do prospecto e até à data do encerramento da subscrição, da insuficiência ou 
falta de veracidade, objectividade ou actualidade da informação publicada, imediatamente providenciou, em tudo quanto de si dependia, 
nomeadamente através da comunicação do facto à CMVM e à entidade emitente, para que a informação fosse completada, corrigida ou 
actualizada e levada, nesses termos, ao conhecimento dos investidores» (art. 163.º/2/d) Cód.MVM).  

Imagine-se que chega ao conhecimento do ROC a informação de que determinados títulos de dívida, em que a sociedade de que é revisor 
tinha investido significativa parte da sua tesouraria, não virão a ser integralmente reembolsados, em virtude de uma iminente insolvência da 
entidade emitente. Admitindo que o referido incumprimento pode gerar dificuldades de liquidez e, no limite, implicar graves dificuldades 
na prossecução do objeto da sociedade que os subscreveu (e até a impossibilidade de esta honrar os seus próprios compromissos para com 
credores da sociedade), poderá o ROC deixar de o alertar, no âmbito do conteúdo de um prospeto a divulgar pela sociedade, destinado a ir 
junto do público captar fundos reembolsáveis? Atendendo ao impacto potencial que tal circunstância tem na situação patrimonial, económi-
ca e financeira e as previsões relativas à evolução da actividade e dos resultados do emitente, um prospeto só poderá considerar-se como 
contendo informação completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita (art. 135.º) se alertar para esta circunstância e para o risco que lhe 
está inerente. Não o fazendo, e verificando-se que um investidor vem a incorrer em prejuízos decorrentes da concretização daquele risco, 
poderá ser demandado o ROC que, conhecendo os elementos que estão na sua origem, tenha ainda assim declarado no prospeto que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospeto está de acordo com os factos e de que não existem omissões suscetíveis 
de alterar o seu alcance. 

37- A responsabilidade dos Revisores Oficiais de Contas resulta diretamente da lei, não carecendo, como tal, de qualquer ato de aceitação 
de responsabilidade pelo prospeto. Daí que um ROC diligente não possa alhear-se do processo de elaboração e aprovação de prospeto, sob 
pena de lhe poder vir a ser assacada responsabilidade por alguma desconformidade que, recaindo no âmbito das suas competências, o mes-
mo devesse ter identificado previamente. Atenta a exigência de aposição de declaração no prospeto, refletindo que «tanto quanto é do seu 
conhecimento, a informação constante do prospecto está de acordo com os factos e de que não existem omissões susceptíveis de alterar o 
seu alcance», o ROC está necessariamente dentro do âmbito de pessoas responsáveis, senão pela elaboração, pelo menos pela supervisão 
do processo de elaboração de prospeto. 

Tão pouco poderá o ROC invocar desconhecimento do teor do prospeto – ainda que a sua elaboração tenha sido preparada pelo órgão de 
administração em segredo, sem que dos sucessivos projetos lhe tenha sido dado conhecimento – pois que, no limite, estará sempre ao seu 
alcance conhecer, dada a divulgação pública, a versão aprovada do prospeto. Perante tal cenário – que teríamos de considerar como patoló-
gico, por não ser crível que um qualquer órgão de administração deixe à margem da elaboração de um prospeto alguém que, integrado na 
estrutura orgânica da sociedade, é também identificado pela lei como (co)responsável pelo seu conteúdo (e a quem é exigível que emita a 
declaração supra transcrita) –, restaria ao ROC, atuando de forma diligente, analisar cuidadosamente o teor do prospeto e verificar, ainda 
que a posteriori, se «tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospecto está de acordo com os factos e de que não 
existem omissões susceptíveis de alterar o seu alcance». Não sendo esse o caso, haveria de tal facto ser comunicado à CMVM para que se 
ponderasse a suspensão da oferta («[a] CMVM deve proceder à suspensão da oferta quando verifique alguma ilegalidade ou violação de 
regulamento sanáveis» (art. 133.º/1)) ou para exigir a divulgação de adenda ao prospeto («[s]e, entre a data de aprovação do prospeto e o 
fim do prazo da oferta ou, quando for o caso, a data da admissão à negociação dos valores mobiliários, consoante o que ocorrer em últi-
mo lugar, for detetada alguma deficiência no prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tomar conhecimento de qualquer facto ante-
rior não considerado no prospeto, que sejam relevantes para a decisão dos destinatários, deve ser imediatamente requerida à CMVM a 
aprovação de adenda ou retificação ao prospeto.» (art. 142.º/1)). Na ausência de qualquer atuação neste sentido, deverão os destinatários 
do prospeto poder legitimamente entender não haver qualquer aspeto com o qual o ROC não se sinta confortável em validar. 



179 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

Cumprirá assim ter presente o conjunto dos de-
veres legais que impendem sobre o revisor ofi-
cial de contas (identificados supra), para evitar 
demandar um revisor oficial de contas por um 
lapso na divulgação de informações que extra-
vasam o âmbito das  suas competências – por 
exemplo, por um qualquer lapso na divulgação 
de uma notação de risco, na identificação dos 
administradores, na identificação de um Código 
ISIN, na descrição do regime fiscal aplicável 
(etc.) –, pois em tais circunstâncias ser-lhe-á 
relativamente fácil afastar a sua responsabilida-
de, invocando meramente que, em função do 
conjunto de deveres que para si resultam das 
fontes legais aplicáveis, e em função de uma 
sua atuação com a máxima diligência, não ti-
nha, nem lhe era exigível que tivesse, conheci-
mento da circunstância que motiva o erro ou 
deficiência do prospeto38. 
 
Há de assim concluir-se que, no que respeita 
aos titulares do órgão de fiscalização, às socie-

dades de revisores oficiais de contas e aos revi-
sores oficiais de contas, a sua responsabilidade 
pelo prospeto deve ser enquadrada como cor-
respetiva das suas específicas obrigações de 
vigilância, nos termos das quais devem assegu-
rar que a informação prestada pela administra-
ção obedece aos critérios legais mobiliários39. 
 
Ainda que não lhes possa ser assacado um de-
ver de informar, de forma direta, através do 
prospeto – não lhes competindo, desde logo, a 
tarefa da sua redação –, sempre lhes competirá, 
por via indireta e de acordo com o procedimen-
to interno de interação entre os vários órgãos 
sociais competentes, rever a informação cons-
tante do prospeto e emitir um juízo (refletido na 
declaração a incluir no prospeto, como exigido 
pelo art. 137.º CódVM) quanto o facto de o seu 
teor estar de acordo com os factos que o revisor 
oficial de contas conhece e, em conformidade 
com estes, de não existirem omissões suscetí-
veis de alterar o seu alcance40. 

38- O mesmo sucede, por exemplo, no que respeita ao âmbito da responsabilidade do intermediário financeiro, encarregado do serviço de 
assistência à oferta (arts. 149.º/1/g, 113.º e 337.º, todos do Cód.VM). Competindo-lhe, entre outras, a elaboração do prospeto (art. 337.º/2/a 
Cód.VM), poderá ser-lhe assacada responsabilidade por informações retiradas de documentos preparados por terceiros (mesmo que incluí-
dos em documentos de prestação de contas), se os mesmos não forem por si devidamente transcritos no prospeto. Pense-se, por exemplo, 
num lapso na transcrição para o prospeto de uma qualquer fórmula de cálculo contida em relatório de auditor. Mas se o vício do prospeto 
resultar já de erro intrínseco à formula de cálculo utilizada pelo auditor, sendo esta devidamente transcrita no prospeto pelo intermediário 
financeiro, deverá a responsabilidade pela mesma ser imputada já não ao intermediário mas ao auditor, tão somente porque a atuação cul-
posa estará neste segundo e já não no primeiro (contanto que tenha diligentemente transcrito a fórmula de cálculo, cujos pressupostos não 
lhe compete questionar). 

39- Como refere C�
�	�
� �� F
���, Direito Civil, responsabilidade civil: o método do caso, Almedina, 2010, reimpressão Pág. 114, «a 
pluralidade de responsáveis significa a instituição de um sistema de controlo múltiplo do conteúdo do prospecto para protecção do inves-
tidor. Claro que só é “totalmente” responsável o emitente ou oferente; os demais apenas o são no âmbito dos deveres específicos que lhe 
estão assinalados de acordo com o recorte funcional do seu desempenho. A especialização inerente à diferenciação significa também uma 
resresponsabilização por aquilo que não cabe a um sujeito fazer». 

40- Ainda na vigência do Código de Mercado de Valores Mobiliários referia Ad��	! J�� F	

	�
�, Direito dos Valores Mobiliários, 
Sumários das lições dadas ao 5º ano, menções de ciências jurídicas e ciências jurídico-económicas, no ano lectivo de 1997/98, 1º e 2º 
semestre, AAFDL, Lisboa, 1997, p. 376: «Por essas razões, parece não ser relevante que não se estabeleça vínculo contratual entre estas 
pessoas e os investidores (o mesmo valendo para outras que são referidas em distintas alíneas do art. 160.º/1). Se tais pessoas contem que 
o seu nome apareça no prospecto, se dão a cara, devem ter consciência que tal facto pode ser essencial a que os investidores tomem deter-
minada decisão». 

 R	�����������	 �	�� C���	��� �� P
��	�� : 179 
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VI. A Diretiva 2003/71/CE do Par lamento e 
do Conselho de 3 de novembro (“Diretiva dos 
Prospetos”), no seu art. 6.º/1, dispõe que «[o]s 
Estados-Membros devem assegurar que a res-
ponsabilidade pela informação prestada num 
prospeto incumba, pelo menos, ao emitente ou 
aos seus órgãos de administração, direção ou 
fiscalização, ao oferente, à pessoa que solicita 
a admissão à negociação num mercado regula-
mentado ou ao garante, consoante o caso». 
 
Como se antevê, a Diretiva deu uma grande 
margem aos Estados-Membros para definirem 
os responsáveis pelo prospeto, exigindo apenas 
que, no mínimo, sejam responsáveis o emitente, 
o oferente, a pessoa que solicita a admissão ou 
o garante, se aplicável. Daqui resulta que a res-
ponsabilização direta dos responsáveis pelos 
órgãos sociais do emitente não é obrigatória, 
nos termos da Diretiva. Isto não quer dizer que 
estes não respondem pelo conteúdo do prospe-
to, mas apenas que quem deve responder em 

primeira linha perante os investidores é o emi-
tente. Este poderá, num segundo momento, 
exercer o direito de regresso relativamente aos 
membros dos seus órgãos sociais que foram 
responsáveis pela elaboração e revisão do pros-
peto e da documentação em que este se baseia. 
 
No entanto, existem ordenamentos jurídicos em 
que, tal como no caso português, o legislador 
nacional optou por elencar expressamente os 
membros dos órgãos de administração e fiscali-
zação do emitente como responsáveis pelo 
prospeto41, adicionando-os ao emitente/oferente 
e criando, assim, um regime tendencialmente 
mais garantístico, assente na multiplicidade de 
potenciais responsáveis, na presunção de culpa 
da sua conduta (ativa ou omissiva) (art. 149.º/1) 
– com a inversão operada no ónus da prova42, 
obrigando aqueles a demonstrar não lhes poder 
ser imputado o vício no conteúdo do prospeto – 
e na regra da solidariedade passiva em caso de 
pluralidade de responsáveis (art. 151.º/1). 

41- Foi esta a opção seguida nos seguintes Estados-membros: Áustria, Bélgica, Chipre, Estónia, França, Grécia, Islândia, Lituânia, Eslová-
quia, Eslovénia e Suécia. Para maiores desenvolvimentos veja-se ESMA Report on the Comparison of liability regimes in Member States 
in relation to the Prospectus Directive, disponível https://www.esma.europa.eu/content/Comparison-liability-regimes-Member-States-
relation-Prospectus-Directive. 

42- Cfr. F
������ S�
����, “Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo…”, ob. ant. cit., pág. 79, 
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VII. No ordenamento jur ídico francês, que 
alguns Autores apontam como tendo servido de 
inspiração ao nosso legislador para a imposição 
de um dever vigilância do revisor oficial de 
contas43, o tema da responsabilidade encontra-
se prevista no Règlement général de l’AMF, 
que, no seu artigo 212-15, parágrafo I, determi-
na que o ROC44 deverá pronunciar-se sobre a 
regularidade, sinceridade e imagem fiel das 
contas anuais ou intercalares, objeto de audito-
ria ou revisão limitada, e que sejam incluídos 
num prospeto, documento de registo, ou, se for 
o caso, nas respetivas adendas ou correções45. 
 

Além disso, dispõe o mesmo artigo – parágra-
fos II e III –, que, caso se trate de um prospeto 
de oferta pública ou de admissão à negociação 
de ações, o revisor oficial de  contas deverá 
examinar toda a informação que consta no pros-
peto, documento de registo e respetivas aden-
das ou correções, efetuando tal exame de acor-
do com as normas técnicas definidas pela Com-
pagnie Nationale des Commissaires aux Comp-
tes, na sequência do qual o revisor oficial de 
contas deve enviar ao emitente uma «lettre de 
fin de travaux sur le prospectus», onde informe 
sobre os resultados do seu exame e onde inclua 
eventuais observações a ser tomadas em consi-
deração pelo emitente/oferente. Este terá de 
enviar cópia dessa carta à AMF, para que a 
mesma seja tomada em consideração no âmbito 
do procedimento de aprovação do prospeto.  

 
 
 

4. Síntese conclusiva 
 

I. Face ao exposto, dadas as disposições 
quanto aos responsáveis pela informação conti-
da no prospeto e as competências de fiscaliza-
ção atribuídas pela Lei ao revisor oficial de 
contas, não pode este restringir a sua responsa-
bilidade apenas e só ao relatório de auditoria ou 
certificação legal de contas que emite anual-
mente, consoante acumule funções de revisor 
oficial de contas (órgão social) e auditor exter-
no, como se estivesse em causa apenas a sua 
atuação enquanto auditor externo. Limitar a 
responsabilidade do revisor oficial de contas ao 
teor da informação financeira que aprecia como 
auditor externo, implica desconsiderar os pode-
res-deveres que sobre esta também impendem 
enquanto órgão social do emitente dos valores 
mobiliários objeto do prospeto e aos quais o 
legislador mobiliário associa um específico re-
gime de responsabilidade, para efeitos de prote-
ção da posição jurídica dos investidores. 
 

Nessa medida, a redação da declaração de res-
ponsabilidade a inserir no prospeto, em respeito 
pelo art. 137.º CódVM, não pode limitar a res-
ponsabilidade das pessoas identificadas nas vá-
rias alíneas do art. 149.º/1 CódVM, para além 
da limitação que pode resultar da demonstração 
de atuação não culposa. Em particular, não po-
de resultar da referida declaração, ainda que de 
modo implícito, que o revisor oficial de contas 
não é responsável senão pelo relatório de audi-
toria que, enquanto auditor externo (qualidade 
que cumula com a de órgão social), emitiu ten-
do por base a informação financeira anual. 

43- Neste sentido G��
�	�� F� !	�
	�� D��, “Comentário ao artigo 420.º-A”, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, 
coord. Jorge Coutinho de Abreu, vol. VI, Almedina, 2013, p. 630 e 631: «Em qualquer dos casos está-se perante um dever de alerta, possi-
velmente inspirado, ao tempo desta alteração legislativa, na figura e nos deveres dos commissaires aux comptes no direito francês, onde 
tal dever foi introduzido, em 1984, como um mecanismo destinado a desencadear um procedimento de alerta dos responsáveis pela admi-
nistração e gestão da sociedade, bem como, no limite, dos próprios sócios, sempre que seja detetada uma situação preocupante, suscetível 
de pôr em risco o normal exercício e fim da sociedade». 

44- Na versão em francês aparece a expressão «contrôleurs légaux des comptes», ou seja quem efetue o controlo legal das contas, como 
vimos, face ao direito societário português esse controlo é efetuado pelo Revisor Oficial de Contas. Além disso, na versão em inglês o 
mesmo termo foi traduzido para «statutory auditor». 

45- Ver original em francês (disponível em http://www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/Reglement-
general-en-vigueur/Reglement-general.html?category=Livre+II+  +%C3%89metteurs+et+information+financi%C3%A8re&currentLiv 
reRG=2) onde se pode ler: «Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes 
annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un 
document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résu-
més, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable». 

 R	�����������	 �	�� C���	��� �� P
��	�� : 181 
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II. Parece assim claro que a responsabilidade 
pelo conteúdo do prospeto – atento o dever de 
informar – não pode deixar de se enquadrar à 
luz das informações de que, no estrito âmbito 
das competências e atribuições que lhe são le-
galmente cometidas, disponham ou devam dis-
por (de acordo com o exercício das suas compe-
tências em cumprimento de elevados padrões 
de diligência profissional) as pessoas identifi-
cadas pelo legislador no art. 149.º CódVM. 
 
Compete-lhes, assim e tão simplesmente, anali-
sar com a máxima diligência o conteúdo do 
projeto de prospeto e confirmar se, em virtude 
dos elementos e informações que, atento o âm-
bito das suas funções, sejam (ou devam ser) do 
seu conhecimento: 
 

i) O mesmo contém todas as informações 
relevantes para a decisão a tomar 
pelos investidores; 

ii) Do mesmo não se encontram omissas 
informações que seriam também 
relevantes para a referida decisão 
de investimento.  

E ainda que se entendesse que «não há base 
normativa para imputar ao revisor específicos 
deveres de exame e de verificação dirigidos à 
identificação de “factos que considere revela-
rem graves dificuldades na prossecução do ob-
jecto da sociedade”46», e que, portanto, a sua 
atuação nesse âmbito deve necessariamente ser 
motivada por informação que chegue ao seu 
conhecimento – ainda que este não tenha o de-
ver de a procurar, ativamente47 – tal não obsta a 
que seja por este emitida a declaração associada 
à responsabilidade pelo conteúdo do prospeto, 
que se limita, como antes se referiu, à confor-
midade do conteúdo do prospeto com a infor-
mação que seja do seu conhecimento. 
 
Para que um prospeto possa ser aprovado pela 
CMVM, revela-se assim exigível que o revisor 
oficial de contas, como qualquer outra pessoa 
responsável pela informação constante do pros-
peto, esteja em condições de declarar que, tanto 
quanto é do seu conhecimento – em função dos 
elementos informativos de que dispõe –, a in-
formação constante do prospeto está de acordo 
com os factos e de que não existem omissões 
suscetíveis de alterar o seu alcance. 

46- J�� F	

	�
� G�d	, “Da administração à fiscalização das sociedades - A obrigação de vigilância dos órgãos da sociedade anóni-
ma”, Almedina, 2015 pág. 410. 

47- Afirmação, no mínimo, discutível, pois a passividade no acesso a informações tão relevantes para o cumprimento do seu “dever de 
vigilância” parece não se coadunar com o dever, que sobre os titulares de órgãos sociais com funções de fiscalização impende, de observa-
rem «…deveres de cuidado, empregando para o efeito elevados padrões de diligência profissional e deveres de lealdade, no interesse da 
sociedade» (art. 64.º/2 CSC). 
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