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Em maio de 2014, foram publicados o Regula-
mento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, rela-
tivo aos requisitos específicos para a revisão 
legal de contas das entidades de interesse públi-
co e que revoga a Decisão 2005/909/CE da Co-
missão (abreviadamente designado por Regula-
mento Europeu), e bem assim a Diretiva 
2014/56/UE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 16 de abril de 2014, que altera a Dire-
tiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das 
contas anuais e consolidadas.  
 

A esta legislação europeia foi dada respetiva-
mente execução e transposição a nível do orde-
namento jurídico português através de dois di-
plomas que entraram em vigor no passado dia 1 
de janeiro de 2016. 
 

Por um lado, o Regime Jurídico da Supervisão 
de Auditoria (RJSA), aprovado pela Lei n.º 
148/2015, de 9 de setembro, que «regula a ati-

vidade de supervisão pública de revisores ofici-

ais de contas (ROC), das sociedades de reviso-

res oficiais de contas (SROC), de auditores e 

entidades de auditoria de Estados membros da 

União Europeia e de países terceiros regista-

dos em Portugal, definindo a competência, a 

organização e o funcionamento desse sistema 

de supervisão, em articulação com o disposto, 

quanto a entidades de interesse público, no Re-

gulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, 

e nos respetivos atos delegados.» A Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
foi a entidade designada competente para o 
exercício da referida supervisão, nos termos do 
número 5 do artigo 4.º do RJSA. 
 

Por outro lado, o novo Estatuto da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (NEOROC), apro-
vado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, 
que se mantém como normativo regulador da 
profissão de revisor oficial de contas e da Or-
dem que a representa e superintende. Apesar de 
manter o seu original pendor organizativo e 
deontológico, o NEOROC agrega agora tam-
bém um conjunto de novas regras relativas aos 
deveres dos revisores oficiais de contas / socie-
dades de revisores oficiais de contas das entida-
des de interesse público1.  

* - Técnica do Departamento de Supervisão de Auditoria. As opiniões expressas neste texto são as da autora e não vinculam a CMVM. 
 

1- É importante referir que o conceito de “entidades de interesse público” não se confunde com as “funções de interesse público” exercidas 
pelos revisores oficiais de contas. Enquanto que as primeiras estão definidas no artigo 3.º do RJSA (que transpõe para o ordenamento  
português o disposto no artigo 2.º, n.º 13 da Diretiva 2006/43/CE), já as segundas encontram-se previstas nos artigos 41.º a 47.º do  
NEOROC e incluem, designadamente, a atividade de auditoria às contas. Assim, a revisão legal das contas é uma função de interesse  
público [cfr. artigo 42.º, alínea a) do NEOROC] desempenhada pelo revisor oficial de contas, qualquer que seja a entidade auditada – ou 
seja, independentemente de a entidade auditada ser ou não qualificada pela lei como de interesse público.  
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Uma das principais finalidades da nova legisla-
ção europeia em matéria de auditoria (e da res-
petiva supervisão) é aumentar e garantir a inte-
gridade, a independência, a objetividade, a res-
ponsabilidade, a transparência e a fiabilidade do 
trabalho dos revisores oficiais de contas / socie-
dades de revisores oficiais de contas, em espe-
cial no que respeita às entidades de interesse 
público2.  
 

Com efeito, «Os revisores oficiais de contas e 

as sociedades de revisores oficiais de contas 

estão incumbidos por lei de proceder à revisão 

legal das contas das entidades de interesse pú-

blico para aumentar o nível de confiança do 

público nas demonstrações financeiras anuais e 

consolidadas dessas entidades. A função de 

interesse público da revisão legal de contas 

significa que um vasto conjunto de pessoas e 

instituições confia na qualidade do trabalho 

dos revisores oficiais de contas ou das socieda-

des de revisores oficiais de contas. A boa quali-

dade da auditoria contribui para o funciona-

mento ordenado dos mercados, melhorando a 

integridade e a eficiência das demonstrações 

financeiras. Os revisores oficiais de contas de-

sempenham, assim, um papel social particular-

mente importante.»3 

 

Tendo em vista estes objetivos, o legislador 
europeu decidiu intervir na regulação do exercí-
cio da atividade de auditoria, sobretudo ao nível 
das entidades de interesse público, ocupando-se 
de aspetos tais como a dependência económica 
dos revisores oficiais de contas, limitando a 
proporção dos honorários totais recebidos de 
uma única entidade face à restante carteira de 
clientes; o tipo de serviços distintos da auditoria 
que os revisores oficiais de contas podem cu-
mular com a revisão legal das contas de uma 
mesma entidade; o tempo de permanência e a 
necessidade de substituir o revisor oficial de 
contas ao fim de um determinado período; entre 
outros.  

O presente texto aborda algumas questões rela-
cionadas com as novas limitações temporais 
introduzidas nos mandatos dos revisores ofici-
ais de contas / sociedades de revisores oficiais 
de contas de entidades de interesse público. Pa-
ra o efeito, serão analisadas algumas das dispo-
sições europeias e nacionais sobre o tema, cons-
tantes, respetivamente, do artigo 17.º do Regu-
lamento Europeu e do artigo 54.º do NEOROC. 
 

2. P#�$��� %$�&%� &�&'&() �� #*#�'$'&� 

�# +��!,#- 

 

O número 3 do artigo 54.º do NEOROC dispõe 
que «Nas entidades de interesse público, o perí-

odo mínimo inicial do exercício de funções de 

revisão legal das contas pelo revisor oficial de 

contas ou pela sociedade de revisores oficiais 

de contas é de dois anos e o período máximo é 

de dois ou três mandatos, consoante sejam, res-

petivamente, de quatro ou três anos.»  
 

Esta norma regula quer o período mínimo quer 
o período máximo de exercício de funções dos 
revisores oficiais de contas / sociedades de revi-
sores oficiais de contas, tendo a sua redação 
resultado do exercício das faculdades concedi-
das aos Estados-Membros pelo número 2 do 
artigo 17.º do Regulamento Europeu.  
 

Na parte que agora nos ocupa – período mínimo 
de exercício de funções –, verificamos que o 
legislador nacional optou por ser mais conser-
vador do que o europeu: se este último definiu 
um ano como período correspondente ao man-
dato inicial do revisor oficial de contas / socie-
dade de revisores oficiais de contas (veja-se o 
primeiro parágrafo do número 1 do artigo 17.º 
do Regulamento Europeu), o legislador nacio-
nal decidiu duplicar tal período – fazendo uso 
da faculdade prevista na alínea a) do número 2 
do artigo 17.º do Regulamento Europeu –, por 
forma a que o mandato inicial de um revisor 
oficial de contas / sociedade de revisores  

2- Cfr. considerando 5 do Regulamento Europeu. 
 

3- Cfr. considerando 1 do Regulamento Europeu.  
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oficiais de contas de uma entidade de interesse 
público não seja inferior a dois anos.  
 

Terá porventura o legislador nacional pretendi-
do conferir uma maior estabilidade ao desempe-
nho das funções por parte do revisor oficial de 
contas / sociedade de revisores oficiais de con-
tas, que assim poderá conhecer com maior pro-
fundidade a organização e o negócio da empre-
sa cujas contas audita.  
 

As consequências desta maior exigência do le-
gislador nacional verificam-se sobretudo ao 
nível das entidades de interesse público que 
tenham adotado mandatos anuais. Em virtude 
desta nova exigência legal, o primeiro mandato 
de um revisor oficial de contas / sociedade de 
revisores oficiais de contas de uma entidade de 
interesse público já não poderá ter duração anu-
al. Porém, e uma vez ultrapassados os primeiros 
dois anos de exercício de funções, nada parece 
impedir a renovação anual do mandato desse 
mesmo revisor oficial de contas / sociedade de 
revisores oficiais de contas, desde que não ul-
trapassados os limites máximos previstos na lei. 
As entidades de interesse público que tenham 
previsto nos seus estatutos mandatos anuais 
para o respetivo revisor oficial de contas / soci-
edade de revisores oficiais de contas terão as-
sim que proceder às necessárias alterações, por 
forma a conformar os seus estatutos com as no-
vas exigências legais.  
 

3. P#�$��� %/*&%� �� #*#�'$'&�  
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Existe mais de uma norma a regular o período 
máximo de exercício de funções dos revisores 
oficiais de contas / sociedades de revisores ofi-
ciais de contas de entidades de interesse públi-
co. 

A primeira dessas normas é o já acima referido 
número 3 do artigo 54.º do NEOROC. Também 
na parte em que regula o período máximo de 
exercício de funções dos revisores oficiais de 
contas, o legislador português optou, nesta nor-
ma, por ser mais restritivo do que o legislador 
europeu. Com efeito, o segundo parágrafo do 
número 1 do artigo 17.º do Regulamento Euro-
peu determina que o período total de exercício 
de funções não pode exceder os dez anos. Po-
rém, o legislador nacional – fazendo uso da fa-
culdade conferida pela alínea b) do número 2 
do artigo 17.º do Regulamento Europeu – fixou 
como máximo o período de oito ou nove anos, 
correspondentes a dois mandatos quadrienais ou 
a três mandatos trienais, respetivamente.  
 

Tendo a lei apenas regulado expressamente o 
número máximo dos mandatos trienais e qua-
drienais, poderá o intérprete questionar-se acer-
ca da duração máxima aplicável aos mandatos 
com duração distinta de três ou quatro anos. Em 
particular, estarão (apenas) em causa os manda-
tos com duração anual ou bienal, já que a lei 
impede mandatos com duração superior a qua-
tro anos (vejam-se, no que respeita ao revisor 
oficial de contas / sociedade de revisores ofici-
ais de contas, os artigos 415.º, número 1, e 
446.º, número 2, ambos do Código das Socieda-
des Comerciais4).  
 

Nestes casos, o critério deverá ser o do limite 
temporal máximo do mandato previsto na lei: 
oito ou nove anos. Deste modo, o número máxi-
mo de mandatos será apurado em função da 
divisibilidade daquele limite temporal máximo 
pela duração do mandato em causa.  
 

Assim, os revisores oficiais de contas / socieda-
des de revisores oficiais de contas designados 
para mandatos de dois anos deverão poder  
exercer funções por um máximo de oito anos, 

4- E bem assim, no que respeita aos membros dos demais órgãos de administração e fiscalização das sociedades anónimas (que deverão 
existir nas entidades de interesse público, em virtude do disposto no artigo 3.º, n.º 1 da Lei n.º 148/2015), as seguintes normas do Código 
das Sociedades Comerciais: artigo 391.º, número 3 (quanto ao conselho de administração); artigo 425.º, número 2 (quanto ao conselho de 
administração executivo); artigo 415.º, número 1 (quanto ao conselho fiscal); artigo 423.º-C, número 1, que manda aplicar o disposto no 
artigo 391.º, número 3 (quanto à comissão de auditoria); e finalmente o artigo 435.º, número 2, que manda igualmente aplicar o disposto no 
artigo 391.º, número 3 (quanto ao conselho geral e de supervisão).  
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correspondente a quatro mandatos. Já os reviso-
res oficiais de contas / sociedades de revisores 
oficiais de contas eleitos anualmente deverão 
poder manter-se em exercício de funções por 
um máximo de nove anos – não esquecendo, 
neste ponto, que o respetivo mandato inicial 
terá de cumprir pelo menos dois anos, em con-
formidade com a primeira parte do número 3 do 
artigo 54.º do NEOROC.  
 

A lei nacional permite a extensão do período 
máximo de exercício de funções do revisor ofi-
cial de contas / sociedade de revisores oficiais 
de contas até dez anos, se verificada a situação 
prevista no número 4 do artigo 54.º do NE-
OROC. Assim, o revisor oficial de contas / so-
ciedade de revisores oficiais de contas de uma 
entidade de interesse público pode manter-se, 
excecionalmente, em funções por mais um ou 
dois anos (consoante o limite máximo aplicável 
fosse de nove ou oito anos, respetivamente), 
desde que a prorrogação do seu mandato seja 
aprovada pelo órgão competente (geralmente, a 
assembleia geral), sob proposta fundamentada 
do órgão de fiscalização colegial (i.e., o conse-
lho fiscal, a comissão de auditoria ou o conse-
lho geral e de supervisão). Este mecanismo pre-
visto na lei nacional resulta da execução do dis-
posto no número 5 do artigo 17.º do Regula-
mento Europeu. 
 

Deste modo, o limite máximo aplicável ao perí-
odo total de exercício de funções do revisor 
oficial de contas / sociedade de revisores ofici-
ais de contas de uma entidade de interesse pú-
blico permitido pela lei nacional acaba por 
coincidir com o regime geral previsto pelo le-
gislador europeu, no segundo parágrafo do nú-
mero 1 do artigo 17.º do Regulamento Europeu.  
Por outro lado, verificamos que o legislador 
português decidiu – de modo consentâneo com 
a liberdade de atuação conferida pela legislação 
europeia – não consagrar a faculdade de prorro-
gação do mandato prevista no número 4 do arti-

go 17.º do Regulamento Europeu. Esta norma 
permitia aos Estados-Membros aumentar a du-
ração máxima dos mandatos dos revisores ofici-
ais de contas / sociedades de revisores oficiais 
de contas até vinte ou vinte e quatro anos, caso, 
respetivamente, a entidade de interesse público 
conduzisse um processo de concurso público (a 
organizar nos termos do Regulamento Europeu) 
para a seleção do seu auditor, ou adotasse um 
sistema de joint audit (revisão legal das contas 
conjunta)5.  
 

Adicionalmente, a legislação europeia prevê um 
mecanismo excecional de extensão da duração 
máxima do mandato do revisor oficial de con-
tas / sociedade de revisores oficiais de contas de 
uma entidade de interesse público. Falamos do 
número 6 do artigo 17.º do Regulamento Euro-
peu, que não tem correspondência no direito 
nacional.  
 

Porém, tratando-se de um preceito de um regu-
lamento europeu com uma formulação impera-
tiva, o mesmo é obrigatório e diretamente apli-
cável no ordenamento jurídico português, não 
carecendo, pois, de medidas nacionais adicio-
nais de execução. Da sua redação extrai-se que 
a CMVM poderá, a pedido das entidades de 
interesse público, e de forma excecional e devi-
damente fundamentada, conceder casuistica-
mente uma extensão, não superior a dois anos, 
do mandato do respetivo revisor oficial de con-
tas / sociedade de revisores oficiais de contas. 
Estamos portanto perante uma forma de prorro-
gação excecional do período máximo de exercí-
cio de funções de um revisor oficial de contas 
cujo mandato tenha excedido os limites legal-
mente impostos pelo artigo 54.º do NEOROC. 
 

O principal pressuposto de aplicação do número 
6 do artigo 17.º do Regulamento Europeu é, 
pois, a excecionalidade da situação invocada e 
demonstrada pela entidade de interesse público 
requerente que poderá fundamentar a decisão 

5- Sumariamente, joint audit é uma expressão utilizada para designar a revisão legal das contas realizada por mais de um revisor oficial de 
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas independentes, que partilham o trabalho de auditoria, e na sequência do qual emitem um 
único relatório (conjunto) assinado por ambos, e que gera responsabilidade para ambos.  
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de extensão do mandato do respetivo revisor 
oficial de contas / sociedade de revisores ofici-
ais de contas. Com efeito, tratando-se de proce-
dimento administrativo iniciado exclusivamente 
a pedido do interessado, terá a entidade de inte-
resse público requerente que demonstrar à 
CMVM os factos que materializam a excecio-
nalidade da sua situação.  
 

Como ponto prévio, parece-nos que não se po-
derá considerar automaticamente como exceci-
onal a mera situação transitória, relacionada 
com a entrada em vigor, no caso, do regime de 
rotação dos auditores previsto no artigo 17.º do 
Regulamento Europeu e refletido no artigo 54.º 
do NEOROC. Na verdade, o período transitório 
nada tem de excecional em si mesmo: existe 
para todos os mandatos que, a 1 de janeiro de 
2016, tenham excedido a duração máxima  
permitida pelo novo regime de rotação dos  
auditores.  
 

Note-se que o número 6 do artigo 17.º do Regu-
lamento Europeu não define os critérios a con-
siderar pela autoridade competente aquando da 
apreciação do requerimento de extensão exceci-
onal do mandato. Pelo que, sendo a CMVM 
«uma pessoa coletiva de direito público, com a 

natureza de entidade administrativa indepen-

dente»6, tais critérios deverão basear-se nos 
princípios gerais da atividade administrativa, 
entre os quais, o princípio da proporcionalidade 
constante do artigo 7.º do Código do Procedi-
mento Administrativo. Concretamente, este 
princípio vincula a CMVM, na prossecução do 
interesse público subjacente à nova legislação 
sobre o exercício (e a supervisão) da atividade 
de auditoria – e, em particular, subjacente ao 
dever de rotação periódica dos revisores oficiais 
de contas – a adotar os comportamentos ade-
quados aos fins prosseguidos por essa mesma 
legislação. 

Nestes termos, deverão ser ponderados, na 
apreciação da excecionalidade da circunstância 
invocada como fundamento do pedido e na afe-
rição da viabilidade do respetivo deferimento, 
os interesses em presença. Em particular, deve-
rá ser confrontado o imperativo de rotação dos 
revisores oficiais de contas / sociedades de revi-
sores oficiais de contas e o interesse público 
subjacente a esse imperativo com os custos ou 
riscos concretos com que se depare a entidade 
de interesse público requerente. 
 

A determinação do interesse público subjacente 
ao imperativo de rotação dos revisores oficiais 
de contas deve ser efetuada à luz dos objetivos 
pretendidos pela legislação europeia e nacional. 
Para este efeito, é importante notar que tal im-
perativo de rotação visa, fundamentalmente, 
garantir a independência, reforçar o ceticismo 
profissional e aumentar, por esta via, a qualida-
de da auditoria7.  
 

Com efeito, a obrigação de rotação periódica do 
auditor8 é encarada pelo legislador como um 
mecanismo destinado a combater ativamente as 
ameaças de familiaridade geradas pela duração 
longa da relação entre auditor e entidade audita-
da (capaz de afetar a independência do primei-
ro), que pode inclusivamente motivar a existên-
cia de um certo preconceito (bias), mesmo que 
inconsciente (capaz de afetar o ceticismo pro-
fissional do auditor) relativamente às informa-
ções prestadas (e a prestar) pela equipa de ges-
tão da entidade. A salvaguarda destes dois prin-
cípios essenciais de atuação do auditor – a inde-
pendência e o ceticismo profissional – pretende 
assegurar a qualidade e a fiabilidade da audito-
ria produzida. 
 

Note-se ainda que o imperativo de rotação pe-
riódica do auditor não é uma novidade absoluta 
introduzida pela legislação europeia aprovada e 

6- Cfr. artigo 1.º, n.º 1 dos Estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 

7- Cfr. considerando 21 do Regulamento Europeu.  
 

8- Quer ao nível do revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas; quer do sócio desta última, conforme resulta do 
n.º 2 do artigo 54.º do NEOROC. 
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publicada em 2014. Com efeito, e por um lado, 
já anteriormente a lei portuguesa previa expres-
samente a necessidade de o sócio da sociedade 
de revisores oficiais de contas responsável pela 
revisão legal das contas ser substituído a cada 
sete anos9; por outro, o comité de Basileia tam-
bém já recomendava a rotação periódica do au-
ditor das instituições bancárias, quer ao nível da 
própria sociedade de revisores oficiais de con-
tas, quer ao nível dos respetivos membros 
(sócios e equipa de auditoria)10.  
 

Finalmente, refira-se que o dever de rotação 
periódica dos revisores oficiais de contas / soci-
edades de revisores oficiais de contas – ainda 
que circunscrito ao universo das entidades de 
interesse público – pode ser considerado um 
mecanismo capaz de contribuir para atingir ou-
tro dos objetivos da legislação europeia: a dina-
mização da concorrência ao nível do mercado 
da prestação de serviços de auditoria11.  
 

4. C��')�-,#-  

 

A entrada em vigor das novas regras legais so-
bre a duração – mínima e máxima – dos manda-
tos dos revisores oficiais de contas / sociedades 
de revisores oficiais de contas de entidades de 
interesse público implica a necessária adaptação 
por parte quer dos próprios revisores oficiais de 
contas / sociedades de revisores oficiais de con-
tas, quer das entidades de interesse público em 
que os mesmos exercem funções.  
 

Compreende-se que estas novas regras compor-
tem custos e sobretudo uma alteração de menta-
lidades e comportamentos por parte dos respeti-

vos destinatários. Porém, há que notar que a lei 
que primeiro consagrou tais exigências – a eu-
ropeia – entrou em vigor em junho de 2014. 
Um ano e meio antes, portanto, da respetiva 
aplicação no ordenamento jurídico português. 
O objetivo da nova legislação que regula o 
exercício (e a supervisão) da atividade de audi-
toria consiste essencialmente em reforçar as 
garantias de independência e qualidade da audi-
toria das entidades de interesse público, propor-
cionando reflexamente uma maior proteção a 
acionistas, investidores, credores e demais sta-

keholders. A obrigatoriedade de proceder à 
rotação periódica do revisor oficial de contas / 
sociedade de revisores oficiais de contas daque-
las entidades foi uma das vias escolhidas pelo 
legislador para cumprir tal desígnio.  
 

A eventual resistência na adoção destas novas 
regras e as ameaças de familiaridade decorren-
tes da tendencial perpetuidade do mandato do 
revisor oficial de contas numa mesma empresa 
acarretam o risco – que se pretende combater – 

de se ver diminuída a sua independência e ceti-
cismo profissional. Uma tal situação colocaria 
em causa a isenção e qualidade do seu trabalho 
de auditoria, com o consequente prejuízo para 
os investidores e o mercado, caso a informação 
financeira publicitada pela empresa não tradu-
zisse uma representação verdadeira e fiel da sua 
situação patrimonial. Tanto mais estando em 
causa a revisão legal das contas de entidades 
que, ao serem qualificadas de interesse público, 
tendencialmente apresentarão uma estrutura 
complexa e um risco sistémico considerável, 
justificando assim uma maior proteção dos in-
vestidores e do mercado. 

9- Cfr. artigo 50.º, n.º 2 do antigo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.  
 

10- Cfr. critério essencial n.º 7 do princípio 27, no capítulo “Financial reporting and external audit”: «The supervisor determines that banks 
rotate their external auditors (either the firm or individuals within the firm) from time to time», in “Core Principles for Effective Banking 
Supervision”, Basel Committee on Banking Supervision, setembro 2012; e ainda “Principle 2: The audit committee should monitor and 
assess the independence of the external auditor”, ponto 50: «The audit committee should understand the audit firm’s policy on rotation of 
members of the audit engagement team and the audit firm’s compliance with any jurisdictional or other local regulatory independence 
requirements in this regard», in “External audits of banks”, Basel Committee on Banking Supervision, março 2014. 
 

11- Cfr. considerando 30 do Regulamento Europeu.  


