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Nota prévia: 
Os Revisores Oficiais de Contas e as Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (ROC) são 

registados na Lista dos Revisores Oficiais de Contas ou na Lista das Sociedades de Revisores 

Oficiais de Contas (SROC), respetivamente, mantidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas (OROC). Sobre todos os ROC e SROC inscritos, a OROC tem o dever de proceder e 

procede à respetiva avaliação da idoneidade e do cumprimento dos requisitos para o exercício 

da profissão, nomeadamente para o exercício das funções de interesse público reservadas aos 

ROC e SROC, o que faz sob a devida supervisão da CMVM. Deste modo, os procedimentos, 

com estes propósitos, efetuados pela OROC, têm sido acompanhados, revistos e alterados em 

diálogo com a CMVM de modo a satisfazer o que ambas as entidades entendem necessário para 

o cumprimento cabal dos seus deveres. A OROC permanece completamente disponível para a 

continuação do diálogo e para o seu aprofundamento com vista a, do melhor modo, acolher todas 

as alterações que sejam necessárias para alcançar o aprofundamento e rigor que se mostrem 

devidos. Assim, propõe-se que seja rapidamente realizada uma reunião com a CMVM com vista 

ao aperfeiçoamento da metodologia a adotar em comum. Em qualquer caso, e também com 

utilidade para esta adoção pela OROC, comentam-se os procedimentos projetados nos 

documentos colocados em consulta pública. Os comentários seguintes abordam aspetos 

concretos da documentação em análise e abrangem, no final, observações gerais para as quais 

pedimos a especial atenção de V.Exas.   

 

Dos modelos de questionário de avaliação de adequação – introdução e informações 
gerais (1.), advertências (B.), Auditores (II.), 5. (página 3) 
Resulta das advertências aos auditores constantes no documento em consulta intitulado 

“modelos de questionário de avaliação de adequação” que “os ROC, as SROC, os auditores e 

as entidades de auditoria de Estados membros e de países terceiros que pretendam registar-se 

junto da CMVM para o exercício de funções de interesse público devem apenas preencher a 

subsecção 1.1. da secção 1, a secção 2 e a secção 3 (exceto a matriz relativa à experiência 

coletiva do órgão) do questionário constante do Apêndice A”. 

À semelhança do indicado para a secção 1, isto é, referência expressa de que apenas deve ser 

preenchida a subsecção 1.1., também por uma questão de coerência e de modo a facilitar o 

preenchimento da secção 3 do questionário constante do Apêndice A, dos documentos em 

consulta, por parte dos ROC e das SROC, também deviam ser indicadas expressamente quais 

as subsecções que estão excecionadas de preenchimento quanto à matriz relativa à experiência 

coletiva do órgão, fazendo-se alusão aos pontos concretos, uma vez que das definições 

constantes nomeadamente nas páginas 5 a 7 do documento em consulta intitulado “orientações 

sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de 

participações qualificadas” não resulta a de “experiência coletiva do órgão”. 

 

A relevância deste contributo prende-se essencialmente com a celeridade e a economia 

processuais, no sentido em que os requerentes, que têm de instruir o pedido de registo com 
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todos os elementos necessários, prestando declarações verdadeiras e demonstrando que se 

encontram preenchidos os requisitos relativos in casu à experiência, não sejam confrontados 

com notificações para suprimento de insuficiências do processo, nos termos do n.º 2 do artigo 

12.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de 

setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho (RJSA), por eventuais 

dificuldades de interpretação - no sentido de não serem consentâneas com a da CMVM -, quanto 

a “experiência coletiva do órgão”, e que possam ter como consequência o preenchimento de 

campos que a CMVM, no caso concreto, não pretende que sejam preenchidos. 

Em último caso, que se admite, desde já, como excecional, dir-se-á que a situação em apreço 

pode mesmo induzir a que os requerentes prestem falsas declarações por erro na formação da 

sua vontade, sendo que o que se pretende é «[…] desde logo, a tutela da integridade da função 

administrativa nas suas diversas manifestações e da capacidade funcional da administração, 

exercida em conformidade com as exigências de legalidade e objetividade que num Estado de 

Direito devem presidir às funções públicas.» - cfr. António Latas in “as alterações ao Código 

Penal introduzidas pela Lei 19/2013 de 21 de Fevereiro”, Revista do CEJ n.º 1, 2014, pp. 55-103. 

Assim, o requerente ao induzir, por vício na formação da sua vontade, a autoridade a quem se 

dirige «[…]a praticar ato objetivamente viciado nos seus pressupostos, põe em causa a própria 

administração e a sua imprescindibilidade para a realização ou satisfação de finalidades 

fundamentais, indispensáveis em qualquer sociedade organizada» –ibidem. Esta situação-limite 

pode, desde logo, ser evitada se forem indicadas expressamente quais as subsecções que estão 

excecionadas de preenchimento quanto à matriz relativa à experiência coletiva do órgão, 

fazendo-se alusão aos pontos concretos que a CMVM não pretende in casu ver preenchidos 

pelos requerentes ou, em alternativa, se a definição de “experiência coletiva do órgão” passar a 

constar das definições que se encontram nas páginas 5 a 7 do documento em consulta intitulado 

“orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares 

de participações qualificadas”. 

 
Dos modelos de questionário de avaliação de adequação – introdução e informações 
gerais (1.), advertências (B.), Auditores (II.), 6. (página 3) 
Resulta das advertências aos auditores constantes no documento em consulta intitulado 

“modelos de questionário de avaliação de adequação” que “quando se trate de um pedido de 

registo inicial junto da CMVM, a subsecção 1.1 da secção 1 do questionário constante do 

Apêndice A deve ser preenchida e assinada, conforme aplicável, pelo ROC em nome 

individual/auditor de país terceiro ou pela SROC/entidade de auditoria de Estado membro ou de 

país terceiro, e por cada um dos seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou 

SROC”. 

À semelhança do ponto 7., relativo aos pedidos de averbamento ao registo junto da CMVM, onde 

consta nomeadamente que a subsecção 1.1 da secção 1 do questionário constante do Apêndice 

A dos documentos em consulta deve ser preenchida e assinada por quem tem poderes para 

representar a SROC, também o ponto 6., respeitante aos pedidos de registo inicial junto da 
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CMVM, devia fazer menção expressa que a subsecção 1.1 da secção 1 do questionário 

constante do Apêndice A dos documentos em consulta deve ser preenchida e assinada por quem 

tem poderes para representar a SROC, aliás como também sucede com o preenchimento e 

assinatura do Anexo 1 do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, na redação que lhe foi dada pelo 

Regulamento da CMVM n.º 2/2017, retificado pela Declaração de Retificação n.º 237/2017, para 

efeitos de registo de SROC junto da CMVM, nomeadamente nos termos do artigo 8.º e n.º 1 do 

artigo 9.º do RJSA. 

Na verdade, previamente ao seu registo na CMVM, as SROC já se encontram registadas na 

Lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, após deliberação, a título definitivo, da 

Comissão de Inscrição da OROC, tendo esta naturalmente verificado a conformidade dos 

estatutos das SROC com o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela 

Lei n.º 140/ 2015, de 7 de setembro (EOROC), bem como com as demais normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente no que à representação daquelas concerne, 

designadamente nos termos do n.º 1 do artigo 122.º do EOROC. A este propósito, somos ainda 

a fazer referência ao facto de a OROC remeter, dentro do prazo legalmente fixado, via extranet, 

para a CMVM o processo administrativo de inscrição das SROC, ao abrigo designadamente do 

artigo 10.º do RJSA, onde constam, de entre toda a documentação e informação legal e 

regulamentarmente exigidas, os estatutos (pacto social/contrato social, conforme a denominação 

pretendida) devidamente autorizados pela Comissão de Inscrição e depositados junto da 

Conservatória competente (cujo acesso é feito através de código de acesso válido à certidão 

permanente de depósito de documentos ou à certidão permanente dos últimos estatutos ou, em 

alternativa, através de certidão em suporte de papel, emitida há menos de 6 meses, pela 

Conservatória competente), para o caso das SROC que revestem a natureza de sociedades 

comerciais, ou, publicados em https://publicacoes.mj.pt/ (cujo acesso é feito através do seu 

NIPC), para o caso das SROC que revestem a natureza de sociedades civis puras dotadas de 

personalidade jurídica. 

Deste modo, não faz sentido constar do ponto 6. que a subsecção 1.1 da secção 1 do 

questionário constante do Apêndice A dos documentos em consulta deve ser preenchida e 

assinada pela SROC, devido à sua natureza (pessoa colectiva), necessitando, desde logo, de 

uma pessoa singular que o faça em sua representação, nos termos estatutários. 

Por outro lado, não se compreende porque é que simultaneamente se pretende que a subsecção 

1.1 da secção 1 do questionário constante do Apêndice A dos documentos em consulta, no 

âmbito de inscrição de SROC, seja preenchida e assinada por cada um dos seus sócios, 

independentemente de serem ou não ROC ou SROC, exceto se aqueles ainda não se 

encontrarem igualmente inscritos, sendo que essa situação já se encontra prevista na primeira 

parte do ponto 6., não fazendo sentido duplicar a informação, por uma questão de eliminação de 

sobreposições e exigências regulatórias desproporcionadas, aliás um dos resultados pretendidos 

na prioridade 1 de promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais da 

CMVM para 2020 (vide pp. 11 a 14 das “prioridades CMVM 2020”). 

Partindo do princípio que a interpretação a fazer é outra, o que não se concede, face ao supra 
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exposto, no sentido de que a subsecção 1.1 da secção 1 do questionário constante do Apêndice 

A dos documentos em consulta deve ser preenchida e assinada por cada um dos sócios da 

SROC, independentemente de serem ou não ROC ou SROC, e não por quem tem poderes para 

a representar (que podem não ser necessariamente todos aqueles sócios), tal deverá resultar 

expressamente do ponto 6., retirando-se a menção ao preenchimento e assinatura da subsecção 

em causa pela SROC (leia-se: por quem tem poderes para representar a SROC). 

A relevância deste contributo, para além de se prender com a necessidade da certeza e 

seguranças jurídicas, por parte dos requerentes quanto ao que lhes é exigido, para que possam 

pautar a sua conduta em conformidade, nomeadamente no que se refere à instrução do pedido 

com todos os elementos necessários, prestação de declarações verdadeiras e demonstração do 

preenchimento dos requisitos, neste caso relativos à informação geral necessária, também visa 

a celeridade e a economia processuais, no sentido em que os requerentes não sejam 

confrontados com notificações para suprimento de insuficiências do processo, nos termos do n.º 

2 do artigo 12.º do RJSA, por eventuais dificuldades de interpretação - no sentido de não serem 

consentâneas com a da CMVM -, quanto a quem deve preencher e assinar a subsecção 1.1 da 

secção 1 do questionário constante do Apêndice A: se quem tem poderes para representar a 

SROC, ou, se por quem tem poderes para representar a SROC e simultaneamente por cada um 

dos seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou SROC, ou, se apenas por cada 

um dos seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou SROC. 

 
Dos modelos de questionário de avaliação de adequação – introdução e informações 
gerais (1.), advertências (B.), Auditores (II.), 7. (página 3) 
Resulta das advertências aos auditores constantes no documento em consulta intitulado 

“modelos de questionário de avaliação de adequação” que “quando se trate de um pedido de 

averbamento ao registo junto da CMVM que consista num levantamento de suspensão de 

registo, o ROC em nome individual/auditor de país terceiro ou a SROC/entidade de auditoria de 

Estado membro ou de país terceiro, conforme aplicável, devem preencher a subsecção 1.1 da 

secção 1, a secção 2 e a secção 3 (excepto a matriz relativa à experiência coletiva do órgão) do 

questionário constante do Apêndice A”.  

No caso de SROC/entidade de auditoria de Estado membro ou de país terceiro, a subsecção 1.1 

da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A devem ser preenchidas e 

assinadas por quem tem poderes para representar a SROC/entidade de auditoria de Estado 

membro ou de país terceiro e a subsecção 1.1 da secção 1, a secção 2 e a secção 3 (exceto a 

matriz relativa à experiência coletiva do órgão) do questionário constante do Apêndice A devem 

ser preenchidas e assinadas por cada um dos seus sócios, independentemente de serem ou não 

ROC ou SROC”. 

Relativamente à primeira parte do ponto 7., a saber: “quando se trate de um pedido de 

averbamento ao registo junto da CMVM que consista num levantamento de suspensão de 

registo, o ROC em nome individual/auditor de país terceiro ou a SROC/entidade de auditoria de 
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Estado membro ou de país terceiro, conforme aplicável, devem preencher a subsecção 1.1 da 

secção 1, a secção 2 e a secção 3 (excepto a matriz relativa à experiência coletiva do órgão) do 

questionário constante do Apêndice A”, bem como à última parte do ponto 7., a saber: “[…] e a 

subsecção 1.1 da secção 1, a secção 2 e a secção 3 (exceto a matriz relativa à experiência 

coletiva do órgão) do questionário constante do Apêndice A devem ser preenchidas e assinadas 

por cada um dos seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou SROC”, reiteramos 

o já supra exposto, nomeadamente nos contributos respeitantes ao ponto 5., no que toca à 

questão da definição de “experiência coletiva do órgão”, pelo que se devem considerar aqui 

reproduzidos para todos os efeitos. Ainda, no que toca à segunda parte do ponto 7., a saber: “no 

caso de SROC/entidade de auditoria de Estado membro ou de país terceiro, a subsecção 1.1 da 

secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A devem ser preenchidas e 

assinadas por quem tem poderes para representar a SROC/entidade de auditoria de Estado 

membro ou de país terceiro e a subsecção 1.1 da secção 1, a secção 2 e a secção 3 (exceto a 

matriz relativa à experiência coletiva do órgão) do questionário constante do Apêndice A devem 

ser preenchidas e assinadas por cada um dos seus sócios, independentemente de serem ou não 

ROC ou SROC”, parece-nos que deve ficar expressamente consagrado que o “caso” a que se 

pretendem referir é o de um pedido de averbamento ao registo junto da CMVM que consista num 

levantamento de suspensão do registo de SROC. Para além disso, também não se compreende 

porque é que, relativamente aos pedidos de averbamento ao registo junto da CMVM que 

consistam num levantamento de suspensão de registo de SROC, a subsecção 1.1 da secção 1 

e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A dos documentos em consulta devem ser 

preenchidas e assinadas por quem tem poderes para representar a SROC e, simultaneamente, 

a subsecção 1.1 da secção 1, a secção 2 e a secção 3 (exceto a matriz relativa à experiência 

coletiva do órgão) do questionário constante do Apêndice A dos documentos em consulta devem 

ser preenchidas e assinadas por cada um dos seus sócios, independentemente de serem ou não 

ROC ou SROC. A este propósito, fazemos remissão para o nosso contributo supra exposto ao 

ponto 6., no que concerne à representação da SROC. 

Aliás, a este propósito, se conjugarmos o ponto em discussão (ponto 7.) com o ponto 8., ao qual 

apresentamos os nossos contributos infra, verificamos que nos pedidos de averbamento ao 

registo junto da CMVM, que consistam numa alteração da estrutura acionista, as SROC e cada 

um dos seus acionistas que tiver entrado ou saído da sua estrutura, devem preencher 

nomeadamente aquelas secções, excluindo do seu âmbito de aplicação os acionistas que se 

mantêm nessa estrutura, que, pelo tratamento da informação resultante da tramitação de 

processos passados na OROC neste âmbito e, consequentemente do conhecimento dos 

mesmos pela CMVM, ao abrigo designadamente do artigo 10.º do RJSA, são a larga maioria dos 

acionistas. 

Logo, não nos parece coerente que para os pedidos de averbamento ao registo junto da CMVM, 

que consistam num levantamento de suspensão do registo de SROC, a subsecção 1.1 da secção 

1, a secção 2 e a secção 3 (exceto a matriz relativa à experiência coletiva do órgão) do 

questionário constante do Apêndice A dos documentos em consulta devem ser preenchidas e 
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assinadas por cada um dos seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou SROC, 

e que para os pedidos de averbamento ao registo junto da CMVM, que consistam numa alteração 

da estrutura acionista, as SROC e cada um dos seus acionistas que tiver entrado ou saído da 

sua estrutura, devem preencher e assinar nomeadamente aquelas secções. Em primeiro lugar, 

o que está em causa é o levantamento da suspensão do registo da SROC e não o levantamento 

da suspensão dos seus sócios, sendo que este último caso cabe na primeira parte do ponto 7. 

e, como tal, não faz sentido duplicar a informação, por uma questão de eliminação de 

sobreposições e exigências regulatórias desproporcionadas, aliás um dos resultados pretendidos 

na prioridade 1 de promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais da 

CMVM para 2020 (vide pp. 11 a 14 das “prioridades CMVM 2020”). 

Em segundo lugar, se o pretendido é, para além da recolha da informação da SROC a constar 

daquelas secções - prestada por quem tem poderes para a representar -, também a recolha da 

informação de todos os seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou SROC, então, 

por uma questão de igualdade e proporcionalidade no tratamento dos pedidos de averbamento 

ao registo, também o ponto 8., relativo ao pedido de averbamento ao registo junto da CMVM, 

que consista numa alteração da estrutura acionista, deve consagrar o preenchimento e a 

assinatura da subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice 

A dos documentos em consulta por parte de todos os acionistas, isto é, dos que entram, saem e 

se mantêm na estrutura acionista. 

Pelo supra exposto, a OROC sugere que, neste âmbito, o preenchimento e a assinatura da 

subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A dos 

documentos em consulta seja levada a cabo apenas por quem tem poderes para representar as 

SROC. 

 

Dos modelos de questionário de avaliação de adequação – introdução e informações 
gerais (1.), advertências (B.), Auditores (II.), 8. (página 3) 
Resulta das advertências aos auditores constantes no documento intitulado “modelos de 

questionário de avaliação de adequação” que “quando se trate de um pedido de averbamento 

no registo junto da CMVM que consista numa alteração da estrutura acionista, as 

SROC/entidades de auditoria dos Estados membros e de países terceiros, e cada um dos sócios 

que tiver entrado ou saído da sua estrutura, devem preencher a subsecção 1.1 da secção 1 e a  

secção 2 do questionário constante do Apêndice A”. 

No que respeita às SROC, somos a remeter para as nossas considerações tecidas no ponto 6., 

quanto aos poderes de representação daquelas, as quais se devem considerar aqui reproduzidas 

para todos os efeitos. Assim, salvo melhor opinião, onde consta que as SROC devem preencher 

a subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A, deve constar 

que, quanto às SROC, a subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do 

Apêndice A devem ser preenchidas e assinadas por quem tem poderes para as representar. 

Por outro lado, consta do ponto 8. uma imprecisão terminológica, uma vez que se faz menção a 

“estrutura acionista” e “sócios”, sendo que tal poderá induzir em erro os requerentes abrangidos 
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pelo âmbito subjetivo das orientações, o que, em último caso, pode implicar a existência de 

notificações para suprimento de insuficiências do processo, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do 

RJSA, por eventuais dificuldades de interpretação - no sentido de não serem consentâneas com 

a da CMVM. Na verdade, e por uma questão de igualdade de tratamento dos requerentes, no 

âmbito destes pedidos de averbamento ao registo junto da CMVM, também deve constar a 

menção à alteração da estrutura dos outros tipos societários (que não apenas as das sociedades 

anónimas), que aliás são a larga maioria dos tipos societários que as SROC adoptam 

(sociedades civis puras dotadas de personalidade jurídica e sociedades comerciais por quotas), 

o que resulta do tratamento da informação decorrente da tramitação de processos passados na 

OROC neste âmbito e, consequentemente, do conhecimento dos mesmos pela CMVM, ao abrigo 

designadamente do artigo 10.º do RJSA. Neste âmbito, faz sentido a existência da expressão 

“sócios” constante no ponto 8. Aliás, em último caso, dir-se-á que, sendo as SROC, na sua 

génese, sociedades de profissionais sujeitas a uma associação pública profissional, no caso a 

OROC, independentemente da natureza e tipo que possam adotar, nomeadamente nos termos 

do artigo 116.º do EOROC, a designação correta em todos os casos, neste contexto, é a de sócio 

e de estrutura societária, designadamente na aceção da alínea e) do artigo 3.º da Lei n.º 53/2015, 

de 11 de junho. 

Ainda, aproveitamos para remeter para o final do nosso contributo relativo ao ponto 7. Supra 

exposto, no sentido em que não nos parece coerente que para os pedidos de averbamento ao 

registo junto da CMVM, que consistam numa alteração da estrutura acionista das SROC, a 

subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A dos 

documentos em consulta devem ser preenchidas e assinadas por cada um dos sócios - presume-

se que independentemente de serem ou não ROC ou SROC (o que não é expressamente 

referido) -, que tiver entrado ou saído da sua estrutura. Em primeiro lugar, o que está em causa 

é a alteração da estrutura da SROC e não uma alteração relativa aos sócios que possa implicar 

um pedido de averbamento ao registo junto da CMVM, situação enquadrada nomeadamente no 

ponto 7., e, como tal, não faz sentido duplicar a informação, por uma questão de eliminação de 

sobreposições e exigências regulatórias desproporcionadas, aliás um dos resultados pretendidos 

na prioridade 1 de promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais da 

CMVM para 2020 (vide pp. 11 a 14 das “prioridades CMVM 2020”). Em segundo lugar, se o 

pretendido é, para além da recolha da informação da SROC a constar daquelas secções e que 

deve ser prestada por quem tem poderes para a representar, também a recolha da informação 

dos seus sócios que entram ou saem – presume-se que independentemente de serem ou não 

ROC ou SROC -, então, por uma questão de igualdade e proporcionalidade no tratamento destes 

pedidos de averbamento ao registo, deviam constar igualmente os acionistas (leia-se: acionistas 

ou sócios, consoante o tipo societário, ou apenas sócios na aceção de sociedade de profissionais 

sujeita a uma associação pública profissional) que se mantém naquela estrutura. 

Na verdade, a secção 2. relativa à idoneidade, no âmbito dos pedidos de averbamento ao registo 

junto da CMVM, cujo requerente seja uma SROC, salvo melhor opinião, só faz sentido ser 

preenchida ou por quem tem poderes para representar a SROC ou, se se pretender ampliar a 



8 
 

avaliação em causa, no sentido em que a avaliação da idoneidade da SROC também passa pela 

consequente avaliação da idoneidade de todos os seus sócios, independentemente de serem ou 

não ROC ou SROC, então não nos parece coerente estarem abrangidos apenas pelo âmbito 

subjetivo in casu os sócios que entram e saem. Ainda, quanto a esta questão, é de realçar que 

não entendemos a razão de ser da abrangência, em termos subjectivos, dos sócios não ROC de 

SROC quando saem da estrutura societária – o ponto 8. não os exceciona -, não ser que integrem 

outra SROC em consequência, sendo que, neste último caso, o preenchimento e assinatura das 

secções em apreço deve ser feita no âmbito do registo inicial ou averbamento ao registo dessa 

SROC e não da SROC de onde saem na qualidade de sócios. Aliás, sendo a avaliação da 

idoneidade dos sócios não ROC de SROC levada a cabo a todo o tempo pela CMVM, assim 

como o é pela OROC, nomeadamente nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 150.º em 

conjugação com a primeira parte da alínea a) do n.º 1 do artigo 148.º, todos do EOROC, parece-

nos realmente de estranhar (por não resultar claro a sua razão de ser), principalmente quanto 

aos sócios não ROC de SROC que saem da estrutura societária, a imposição de preenchimento 

e assinatura por estes da subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do 

Apêndice A. 

Pelo supra exposto, a OROC sugere que, neste âmbito, o preenchimento e a assinatura da 

secção 2 do questionário constante do Apêndice A dos documentos em consulta seja levada a 

cabo apenas por quem tem poderes para representar a SROC. 

 

Dos modelos de questionário de avaliação de adequação – introdução e informações 
gerais (1.), advertências (B.), Auditores (II.), 9. (página 3) 
 

Resulta das advertências aos auditores constantes no documento intitulado “modelos de 

questionário de avaliação de adequação” que “quando se trate de um pedido de averbamento 

ao registo junto da CMVM que consista na alteração da lista de outros ROC associados, as 

SROC/entidades de auditoria de Estados membros e de países terceiros devem remeter a 

subsecção 1.1 da secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A preenchida e 

assinada por cada um dos ROC que se encontre registado junto da CMVM para o exercício de 

funções de interesse público e que tenha sido contratado ou cujo vínculo tenha cessado”. 

Relativamente a este ponto, e tendo por base o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º do 

EOROC, isto é, que os contratos em apreço e naturalmente a sua cessação, podem ser 

celebrados entre um Revisor Oficial de Contas e uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, mas também entre dois Revisores Oficiais de Contas, a título individual, desde que 

verificado o requisito constante no n.º 5 do artigo 49.º do EOROC, questiona-se qual a 

interpretação que deve ser levada a cabo do ponto 9., se extensiva a englobar estes últimos 

casos ou se restritiva no sentido de incluir apenas aqueles, o que por uma questão de igualdade 

de tratamento não nos parece razoável, nomeadamente porque os contratos celebrados entre 

dois Revisores Oficiais de Contas, nos termos acima mencionados, não são subsumíveis num 

qualquer dos outros pontos acima (relativamente aos pedidos de averbamento ao registo junto 
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da CMVM para ROC individual só resultam do levantamento de suspensão do registo). Não se 

concebe a desigualdade de tratamento que advém da liberdade existente na contratação de um 

ROC por um ROC individual ou por uma SROC. 

Pelo supra exposto, a OROC sugere, neste âmbito, que seja previsto para a subsecção 1.1 da 

secção 1 e a secção 2 do questionário constante do Apêndice A o preenchimento e assinatura 

não só por ROC que se encontre registado junto da CMVM para o exercício de funções de 

interesse público e que tenha sido contratado por SROC (ou cujo vínculo tenha cessado), mas 

também por ROC que se encontre registado junto da CMVM para o exercício de funções de 

interesse público e que tenha sido contratado por ROC (ou cujo vínculo tenha cessado), nos 

termos acima mencionados. 

 

Dos modelos de questionário de avaliação de adequação – questionários de avaliação de 
adequação para exercício de funções reguladas 
 

No que respeita ao documento em consulta intitulado “modelos de questionário de avaliação de 

adequação”, a OROC irá pronunciar-se apenas quanto ao questionário de avaliação de 

adequação para exercício de funções reguladas, em concreto acerca da secção 1, secção 2 e 

secção 3, uma vez que são as aplicáveis aos ROC e às SROC, nomeadamente nos termos do 

Apêndice I do documento em consulta intitulado “orientações sobre a avaliação da adequação 

para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas” (pp. 24 a 26). 

 
- Secção 1 – informação geral (páginas 1 a 4) 
 

No que concerne à subsecção 1.1 da secção 1., uma vez que a mesma é aplicável às SROC, 

sugere-se que, na identificação e contactos, isto é, em 1.1.1, conste campo próprio para a 

indicação da natureza que revestem aquelas (sociedade civil pura dotada de personalidade 

jurídica ou sociedade comercial), nos termos do artigo 116.º do EOROC, para além da firma; 

campo próprio para a indicação do código de acesso válido à certidão permanente da SROC, 

caso aplicável em face da natureza daquela, uma vez que em “tipo de documento de 

identificação” aparece a menção “(se aplicável)”, podendo induzir em erro as SROC, no sentido 

do não preenchimento do campo em causa ou, em alternativa, se a CMVM realmente não 

pretende ver esse campo preenchido pelas SROC, deverá fazer essa indicação, nem que seja 

em nota de rodapé. 

 

- Secção 2 – idoneidade (páginas 5 a 9) 
 

Quanto às questões sobre a idoneidade do avaliado, todas as constantes na subsecção 2.1., 

com exceção das referentes aos pontos 2.1.8 e 2.1.21 (que não são explícitas quanto a se são 

também aplicáveis a ocorrências verificadas no estrangeiro), há sempre a menção ao 

“estrangeiro”, sendo que da alínea a) do ponto 26. do documento, em consulta, intitulado 
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“orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares 

de participações qualificadas” (p. 9), resulta: “no que se refere aos critérios de avaliação de 

idoneidade, a CMVM considera, em especial, a existência de factos e/ou indícios, relativos ao 

avaliado ou a terceiros (como, por exemplo, pessoas coletivas em que o avaliado tenha exercido 

funções ou tenha tido uma participação social), com relevância, efetiva ou potencial, criminal ou 

contraordenacional, independentemente da sua natureza e tratamento judicial, nomeadamente 

os que se mostrem suscetíveis de fundamentar a abertura de ação de investigação/inquérito, a 

pronúncia/acusação e a aplicação de sanções penais/contraordenacionais” (sublinhado nosso). 

A este propósito, em primeiro lugar, parece-nos de todo relevante mencionar que há países onde 

não se verifica, de todo, a estrutura acusatória, que se traduz na «[…] garantia de defesa que 

consubstancia uma concretização no processo penal de valores inerentes a um Estado de Direito 

Democrático, assente no respeito pela Dignidade da Pessoa Humana e que impõe que o objecto 

do processo seja fixado com rigor e a precisão adequados em determinados momentos 

processuais» - vide Acórdão do Tribunal Constitucional, de 19/05/2004, Proc. 807/2003, 

Relatora: Maria Fernanda Palma in www.tribunalconstitucional.pt. Por outras palavras, a 

estrutura acusatória do processo penal traduz-se na impossibilidade de o juiz promover o 

processo (ne procedat judex ex officio) e de condenar para além da acusação (sententia debet 

esse conformis libelo). Bem sabemos que nem em Portugal nem em nenhum país da Europa 

Ocidental vigora atualmente, em estado puro, nem o modelo acusatório, nem o modelo 

inquisitório, no que ao processo penal respeita – entre outros, veja-se DELMAS-MARTHY, 

Mireille - Procédures Pénales d’Europe - Paris, 1995, PUF, publicado em inglês, com o título 

European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002. No entanto, quer em 

Portugal, quer na maioria dos Países da Europa Ocidental, os factos descritos na acusação 

normativamente entendidos, isto é, em articulação com as normas consideradas infringidas pela 

sua prática e também obrigatoriamente indicadas na peça acusatória, definem e fixam o objecto 

do processo penal, que, por sua vez, delimita os poderes de cognição do tribunal e o âmbito do 

caso julgado, havendo um justo equilíbrio entre dois pilares constitucionais dogmáticos do 

processo penal: por um lado, o de que o processo penal tem estrutura acusatória, 

nomeadamente nos termos do n.º 5 do artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa e, 

por outro, o de que ao arguido é sempre assegurado o direito de ser ouvido e de contradizer a 

acusação - direito de audição e de contraditório -, segundo nomeadamente o disposto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 61.º do Código de Processo Penal e n.º 1 do artigo 32.º da Constituição da 

República Portuguesa. Porém, sabemos que há países que se podem incluir na denominação 

“estrangeiro” onde não existe o justo equilíbrio entre os pilares constitucionais acima mais bem 

identificados, nomeadamente um verdadeiro direito de audição e de contraditório. Assim, a 

OROC não quer deixar de fazer alusão a esta realidade que deve sempre ser tida em conta no 

que a processos-crime ocorridos no estrangeiro respeita, aquando da sua valoração para efeitos 

de avaliação de idoneidade, apesar de a alínea c) do ponto 30. do documento, em consulta, 

intitulado “orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e 

de titulares de participações qualificadas” (p. 11) fazer referência a fatores atenuantes, como o 
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contexto. Este “contexto” deve ter sempre em conta a forma como os processos em questão 

foram conduzidos pelas entidades competentes, pelo menos quanto às efetivas garantias de 

defesa dos avaliados, tidas em sentido amplo. Portanto, deve existir cautela no alheamento 

relativo à natureza e ao tratamento judicial dado pelas entidades competentes neste âmbito. 

Assim, era de todo conveniente que o questionário tivesse um campo próprio para os avaliados 

incluírem as observações que entendam pertinentes, nomeadamente referência, para além da 

jurisdição, da incomparabilidade de princípios e direitos ou outras circunstâncias existentes em 

processos com a mesma natureza noutras jurisdições. 

Para além disso, sugerimos que o ponto 2.1.8 e o ponto 2.1.21, sejam expressos no que se 

refere a “outros registos de natureza análoga” e ao âmbito geográfico, respetivamente, no sentido 

de os avaliados não incorrerem em falsas declarações, por dificuldades interpretativas, com 

todas as consequências registrais, contraordenacionais e penais que possam daí advir. 

No que respeita ao ponto 2.1.21, sugere-se que seja concretizada a definição de “queixa”, isto 

é, se se deve atender à definição de queixa-crime ou outra qualquer definição legal. A este 

respeito, relembramos que a fase do inquérito - primeira fase do processo penal comum – tem 

uma natureza predominantemente inquisitória, ou seja, há a possibilidade de aplicação do 

segredo de justiça, nos termos do artigo 86.º do Código de Processo Penal, assim como é ao 

Ministério Público que cabe a investigação, tendo em vista a busca da verdade, de forma 

imparcial, nos termos dos artigos 263.º a 267.º do Código de Processo Penal. O inquérito 

compreende, pois, segundo o disposto no n.º 1 do artigo 262.º daquele Código, "o conjunto de 

diligências que visam investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a 

responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, em ordem à decisão sobre a acusação". 

Deste modo, se durante aquela fase processual tiverem sido recolhidos indícios suficientes, de 

se ter verificado crime e de quem foi o seu agente (e só nestes casos), o Ministério Público deduz 

acusação contra aquele, conforme o disposto no n.º 1 do mesmo artigo, sendo de salientar que 

o objeto do inquérito, isto é, o esclarecimento do crime ou dos crimes noticiados, nem sempre se 

mantém estável entre a notícia dos mesmos e o que resulta indiciado. Logo, a notitia criminis não 

define nem delimita o objeto do processo, nem o poderia fazer, sob pena de o inquérito ser 

esvaziado de sentido, sendo que na fase do inquérito, há uma total liberdade de investigação, 

por parte do Ministério Público, tendo em vista a descoberta da verdade, o que deverá, no 

entanto, ser feito de forma imparcial e respeitando sempre os limites impostos, nomeadamente 

pela Constituição da República Portuguesa. Deste 

modo, parece-nos perigoso, desde logo, e caso a definição a ter em conta no ponto 2.1.21 seja 

a de queixa-crime, que a mera “queixa” possa pesar na aptidão do avaliado para o exercício de 

determinada função regulada, revelada pela sua personalidade, características 

comportamentais, modo de atuação e situação pessoal, profissional e financeira, à luz 

designadamente dos critérios indicados no ponto 22. do documento, em consulta, intitulado 

“orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares 

de participações qualificadas”. Ainda, é sabido que, apesar de a ação da CMVM neste contexto 

não exigir uma certeza absoluta, apenas probabilidade forte e objetivamente baseada num grave 
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risco ou perigo real, atual e danoso, há que ter cautela ao considerar os factos ou indícios 

relativos ao avaliado ou a terceiros como as pessoas coletivas em que aquele tenha exercido 

funções ou tenha tido uma participação social, que se mostrem suscetíveis de fundamentar a 

abertura de ação de investigação, inquérito, pronúncia, acusação e a aplicação de sanções que 

sejam de cariz penal ou contraordenacional, não podendo existir total alheamento relativo à 

natureza e ao tratamento judicial dado pelas entidades competentes (judiciais ou outras, tendo 

em conta a terminologia vaga utilizada) nestas matérias, devendo as mesmas ser sempre 

contextualizadas, nomeadamente ao abrigo da alínea c) do ponto 30. Do documento, em 

consulta, intitulado “orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções 

reguladas e de titulares de participações qualificadas” (p. 11). Aliás, concretamente quanto à 

alínea a) do ponto 26. do documento, em consulta, intitulado “orientações sobre a avaliação da 

adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas” 

(p.9), dir-se-á que, se a aplicação das sanções em causa são designadamente penais, não 

poderá a CMVM deixar de contextualizar a natureza e o tratamento judicial dado pelas entidades 

competentes aos processos em apreço, uma vez que não cabe à CMVM substituir-se por 

exemplo ao Ministério Público, a quem cabe exclusivamente, nos termos legais, a investigação 

dos processos-crime, tendo em vista a busca da verdade, de forma imparcial. 

Em qualquer caso, a consideração de mera queixa antes de submetida às análises devidas não 

deve, em nosso entender, afetar a avaliação da idoneidade. 

Ainda, a este propósito, o argumento relativo à contextualização também nos parece válido no 

âmbito de processos de outra natureza como os regulatórios e os disciplinares. A título de 

exemplo, somos a referir alguns processos contra-ordenacionais instaurados pelo CNSA, em 

concreto os sumaríssimos que foram abertos na sequência de todos os processos de controlo 

de qualidade efetuados por rotina que referissem observações, com ou sem gravidade, que 

culminaram na admoestação (não divulgada e cujo registo a OROC desconhece), sendo que a 

OROC, acerca das mesmas observações, deu o seguimento devido, tudo ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 225/2008, de 20 de novembro, em vigor à data, correspondente ao 

atual n.º 4 do artigo 42.º do RJSA. Logo, hipoteticamente, pode dar-se o caso de a CMVM exigir 

que a existência daqueles processos sumaríssimos instaurados pelo CNSA seja declarada pelos 

avaliados aquando do preenchimento da secção 2, o que configura um tratamento desigual face 

ao tratamento dado às conclusões dos processos de controlo de qualidade equivalentes 

desenvolvidos desde 1 de janeiro de 2016 e quando os mesmos factos, dependendo do caso 

concreto, tenham de ser igualmente declarados à CMVM pelos avaliados no âmbito de um 

processo disciplinar instaurado pelo Conselho Disciplinar da OROC, o que não se concede. Note-

se que as observações, que deram origem a recomendações não adotadas, foram objeto de 

processo disciplinar instaurado pelo Conselho Disciplinar da OROC, como é do conhecimento 

da CMVM, de acordo com a informação que lhe é sempre prestada rotineiramente por aquela. 

Para além disso, a existência destes processos disciplinares são igualmente reportados pelos 

ROC aquando da entrega anual da declaração de que cumpre o requisito de idoneidade, em 

conformidade com o Anexo I que faz parte integrante do Regulamento de Exame e de Inscrição 
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da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - Regulamento n.º 12/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 4, 5 de janeiro de 2017, para efeitos de instrução do procedimento regular 

de aferição de idoneidade, bem como aquando da sua junção a qualquer processo de alteração 

à inscrição de SROC, para o caso do ROC entrar, sair ou manter-se naquela na qualidade de 

sócio ou, ainda, aquando da sua  junção a um processo de alteração à inscrição de ROC 

motivado por um pedido de levantamento da situação de suspensão voluntária do exercício. 

Relativamente ao campo 2.1.11, era de todo conveniente que resultasse expresso que, 

naturalmente, não se incluem os casos de suspensões voluntárias. 

 

- Secções 1, 2 e 3 – informação geral, idoneidade e experiência (pp. 1 a 14) 
Por último, no que respeita ao questionário de avaliação de adequação para exercício de funções 

reguladas, em concreto acerca da secção 1, secção 2 e secção 3, uma vez que são as aplicáveis 

aos ROC e às SROC, nomeadamente nos termos do Apêndice I do documento, em consulta, 

intitulado “orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e 

de titulares de participações qualificadas” (pp. 24 a 26), em termos gerais, a OROC, reitera que 

previamente ao seu registo na CMVM, os ROC e as SROC já se encontram registados na Lista 

dos Revisores Oficiais de Contas ou na Lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, 

respetivamente, após deliberação, a título definitivo, da Comissão de Inscrição da OROC, tendo 

esta naturalmente, no âmbito do processo administrativo respetivo, nos termos legais e 

regulamentarmente aplicáveis, recolhido a larga maioria da informação que é pretendida que 

seja prestada aquando do preenchimento do questionário acima melhor identificado, a saber: a 

relativa à informação geral, idoneidade e experiência. A OROC reitera igualmente que remete, 

dentro do prazo legalmente fixado, via extranet, para a CMVM os processos administrativos em 

apreço, ao abrigo designadamente do artigo 10.º do RJSA. Logo, não faz sentido impor aos ROC 

e às SROC (incluindo os seus sócios, independentemente de serem ou não ROC ou SROC) a 

prestação de toda a informação já prestada à OROC, tratando-se, em muitos dos casos, de uma 

duplicação de informação, o que não se concebe face à pretendida eliminação de sobreposições 

e exigências regulatórias desproporcionadas, aliás um dos resultados pretendidos na prioridade 

1 de promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais da CMVM para 

2020 (vide pp. 11 a 14 das “prioridades CMVM 2020”). 

 

Considerações gerais acerca do documento de consulta pública da CMVM n.º 1/2020 – 
projeto de orientações da CMVM sobre a avaliação da adequação para o exercício de 
funções reguladas e de titulares de participações qualificadas e modelos de questionário 
de avaliação de adequação  
 

Em primeiro lugar, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) reitera que saúda a 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) por esta iniciativa, nomeadamente pela 

partilha das suas principais reflexões, promovendo o debate com os vários stakeholders, tendo 

em vista o aprofundamento da questão da avaliação da adequação para o exercício de funções 
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reguladas e detenção de participações qualificadas em entidades reguladas, em concreto no que 

respeita ao preenchimento dos requisitos de idoneidade e de experiência que se pretendem ver 

aplicados aos Revisores Oficiais de Contas (ROC) e às Sociedades de Revisores Oficiais de 

Contas (SROC), bem como aos seus sócios. A OROC entendeu dar o seu contributo neste 

âmbito, que considera ser da maior importância, não só para a supervisão prudencial, mas 

também para a OROC e seus membros e acima de tudo para o interesse público, o que fez 

nomeadamente ao abrigo das atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro. 

 

- Da terminologia utilizada 
Tendo a OROC notado, em resultado da análise aos documentos em consulta, que alguma da 

terminologia utilizada não tem correspondência com a demais legislação e regulamentação 

aplicáveis, quer a nível nacional, quer a nível europeu, no que respeita aos ROC e às SROC, 

sugere-se a revisão dos documentos em consulta quanto à terminologia adotada, o que resultará 

numa harmonização sistemática e consequentemente na interpretação mais aproximada das 

normas por parte dos ROC e das ROC relativamente ao pretendido pela CMVM. 

 

- Da duplicação de informação 
 

Previamente ao seu registo na CMVM, os ROC e as SROC já se encontram registados na Lista 

dos Revisores Oficiais de Contas ou na Lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, 

respetivamente, mantidas pela OROC, após deliberação, a título definitivo, da Comissão de 

Inscrição da OROC, atuando sob a alçada do seu Conselho Diretivo, tendo esta, no âmbito dos 

processos de inscrição e de alteração da inscrição, nos termos legais e regulamentares 

aplicáveis, recolhido a larga maioria da informação que é pretendida que seja prestada aquando 

do preenchimento do “questionário de avaliação de adequação para o exercício de funções 

reguladas”, conforme Apêndice II/A, a saber: a relativa à informação geral, idoneidade e 

experiência. A OROC remete igualmente, dentro do prazo legalmente fixado, via extranet, para 

a CMVM os processos administrativos em apreço, ao abrigo designadamente dos artigos 10.º e 

14.º do RJSA. Para além disso, os ROC e os sócios de SROC, independentemente de serem ou 

não ROC ou SROC, remetem, anualmente, à OROC as suas declarações de que cumprem os 

requisitos de idoneidade, em conformidade com o Anexo I que faz parte integrante do 

Regulamento de Exame e de Inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - 

Regulamento n.º 12/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, 5 de janeiro de 2017, 

para efeitos de instrução do procedimento regular de aferição de idoneidade. Logo, salvo melhor 

opinião, não faz sentido impor aos ROC e às SROC (incluindo os seus sócios, 

independentemente de serem ou não ROC ou SROC) a prestação de toda a informação já 

prestada à OROC, tratando-se, em muitos dos casos, de uma duplicação de informação, o que 

não se concebe face à pretendida eliminação de sobreposições e exigências regulatórias 

desproporcionadas, aliás um dos resultados pretendidos na prioridade 1 de promover regulação 
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e supervisão mais simples, focadas e proporcionais da CMVM para 2020 (vide pp. 11 a 14 das 

“prioridades CMVM 2020”). A este propósito remete-se para o que a seguir se comenta que se 

considera dever ser atendido para melhor obviar aos problemas acabados de expor. 

 

- Da não aplicação uniforme dos “modelos de questionário de avaliação de adequação”, 
em conjugação com as “orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de 
unções reguladas e de titulares de participações qualificadas”, entre ROC, SROC e seus 
sócios (independentemente de serem ou não ROC ou SROC) 
 
Decorre das advertências aos auditores, constantes dos pontos 5. a 9. de II. da introdução e 

informações gerais do documento, em consulta, intitulado “modelos de questionário de avaliação 

de adequação”, a exclusão da entrega das secções 1, 2 e 3, no âmbito da instrução de 

determinados processos de averbamento ao registo junto da CMVM, como por exemplo, os que 

são consequência de alterações aos estatutos das SROC que não comportem a saída/entrada 

de sócios lato sensu, a mero título exemplificativo: a alteração da sede social, determinadas 

alterações ao capital social (a título de exemplo, cessão de quotas/ações entre sócios, subscrição 

de quotas/ações por sócios que já integram a estrutura societária), alterações ao objeto social, 

alteração da qualidade de sócio (de não ROC para ROC). Ora, é certo que, quer a OROC, através 

da Comissão de Inscrição, quer a CMVM, devem verificar se a todo o momento se encontram 

preenchidos os requisitos de inscrição, nomeadamente o da idoneidade, aquela designadamente 

por força da alínea e) do n.º 2 do artigo 150.º em conjugação com a alínea a) do n.º 1 do artigo 

148.º, aplicável aos sócios de SROC que não sejam ROC por remissão do n.º 6 do artigo 118.º, 

todos do EOROC. Nessa sequência, a Comissão de Inscrição da OROC, em qualquer processo 

de inscrição e de alteração à inscrição, seja de ROC ou de SROC (isto é, independentemente 

do pedido que os motiva), com exceção dos sócios não ROC que saem da SROC na qualidade 

de sócios, assim como dos ROC que passam a situação de suspensão do exercício da atividade 

ou cancelam a sua inscrição, cumpre com o estabelecido naqueles normativos legais ao instruir 

obrigatoriamente os processos administrativos em causa com as declarações de idoneidade de 

que os obrigados naquele âmbito subjectivo e objectivo cumprem os requisitos de idoneidade, 

em conformidade com o Anexo I que faz parte integrante do Regulamento de Exame e de 

Inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - Regulamento n.º 12/2017, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 4, 5 de janeiro de 2017. Para além disso, a Comissão de 

Inscrição, por execução de deliberação do Conselho Diretivo da OROC, procede anualmente à 

instrução do procedimento de aferição regular da idoneidade, instruindo aquele com as 

declarações de idoneidade de que os obrigados nesse âmbito cumprem os requisitos de 

idoneidade, em conformidade com o Anexo I que faz parte integrante do Regulamento de Exame 

e de Inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - Regulamento n.º 12/2017, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, 5 de janeiro de 2017. Ora, pode concluir-se que a 

Comissão de Inscrição leva a cabo a instrução dos processos acima mais bem identificados e 

do procedimento imediatamente atrás melhor referido com base nomeadamente na informação 
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que lhe é prestada pelos seus obrigados nesse âmbito através das declarações de idoneidade 

de que cumprem os requisitos de idoneidade, em conformidade com o Anexo I que faz parte 

integrante do Regulamento de Exame e de Inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

– citado Regulamento n.º 12/2017, as quais são sempre acompanhadas dos códigos de acesso 

válidos aos certificados de registo criminal dos mesmos, com a menção do fim a que se destina: 

“Ordem dos Revisores Oficiais de Contas”, documentos que, em conjugação com outra 

informação solicitada ao Conselho Diretivo, serve de base para a avaliação da idoneidade. Por 

outras palavras, a avaliação da idoneidade levada a cabo pela Comissão de Inscrição da OROC 

tem sempre como base a mesma documentação e a mesma informação que é solicitada quer 

internamente quer externamente aos avaliados. Deste modo, não se compreende porque é que 

a CMVM não pretende aplicar de forma uniforme os mesmos critérios e solicitar a mesma 

documentação aos avaliados, excluindo alguns casos. A título de exemplo, as SROC que não 

requerem averbamentos ao registo junto da CMVM porque por exemplo a sua estrutura societária 

lato sensu, por norma, se mantém inalterada, não será abrangida, nem os seus sócios, pela 

obrigatoriedade da entrega das secções 1, 2 e 3, esta última quando aplicável. Não se duvida 

que a CMVM avalie na mesma por exemplo a idoneidade a todo o tempo, quer da SROC, quer 

dos seus sócios. No entanto, não se entende porque é que não se aplicam, para estes casos, 

bem como para todos os outros que são excluídos do âmbito objetivo, as mesmas orientações 

sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas, o que, salvo melhor 

opinião, cria desigualdades de tratamento entre ROC e SROC, bem como os seus sócios, 

deixando-se em aberto as seguintes questões: 

às situações que não são abrangidas pelo âmbito objetivo das orientações constantes do 

documento, em consulta, quais as orientações aplicáveis? Resulta da aplicação de eventuais 

orientações aplicáveis aos casos não abrangidos por estas, em consulta, um tratamento 

favorável ou desfavorável? 

Em jeito de muito breve contextualização histórica dos procedimentos em aplicação atualmente 

pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), informa-se que a esta sempre procedeu 

à avaliação da idoneidade a todo o tempo de todos os seus membros, tendo vindo, desde 1 de 

janeiro de 2016, a implantar, modificar e aprofundar novos procedimentos sistematizados e 

rigorosamente formalizados para fácil prova da avaliação a que procedia e que aprofundou e 

para cumprimento de tudo o que tem sido entendido como necessário por parte da CMVM que 

desde essa data assumiu a função de supervisão de auditoria. Numa fase inicial, a formalização 

foi aplicada aquando de alterações ao registo, por parte de cada membro, como modo de obviar 

à dificuldade de, de imediato, garantir a formalização dessa avaliação com o rigor documental 

elevado que tem sido almejado, relativamente a todos os membros inscritos. 

Tal procedimento formal estendido a todos os membros inscritos está a ser levado a cabo pelo 

segundo ano consecutivo, estando a ser criadas as condições para ser abandonado o 

procedimento inicialmente implantado apenas para os casos de alteração de registo. Esta 

evolução da formalização da avaliação da idoneidade abrangendo alguns membros para a 

formalização da avaliação da idoneidade abrangendo todos os membros como processo de 
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rotina merece continuação e é esperado pela Ordem poder considerá-la devidamente implantada 

após a conclusão por terceira vez, se não antes, num contexto de diálogo contínuo com a CMVM, 

ao abrigo do qual as formalizações e procedimentos têm sido revistos e aprimorados. Essa 

conclusão permitirá atingir finalmente um tratamento igual de todos os membros no que diz 

respeito à avaliação da idoneidade, permitindo, sem qualquer prejuízo, o tratamento mais célere 

de todas as alterações ao registo de cada um dos membros e a diminuição do peso processual 

desnecessário (mas temporariamente justificado como resulta do exposto). 

A Ordem reitera, pois, o que expôs de início: a realização de reunião com a CMVM para se 

alinharem as metodologias que deverão ser adotadas para compatibilização de procedimentos 

sempre no quadro de totalmente disponível, naturalmente, para sujeitar todos os procedimentos 

realizados à devida supervisão pela CMVM, o que permitirá a execução dos procedimentos sem 

duplicação, sem incoerências facilmente evitáveis e de modo a garantir a satisfação da CMVM 

quanto a todas as suas exigências no que diz respeito à avaliação da idoneidade dos ROC e 

SROC sujeitos à sua supervisão. 


