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presente relatório contém os resultados globais do sistema de controlo de quali-
dade sobre os auditores, para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 41.º do Regime 
Jurídico de Supervisão de Auditoria. O ciclo 2019/20201 é o quarto ciclo de super-
visão de atividade da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) como 
autoridade nacional competente de supervisão pública de auditoria, sendo a su-
pervisão dos auditores de Entidades de Interesse Público da sua responsabilidade 
exclusiva. 

O ciclo 2019/2020 foi marcado por uma intensificação de ações de supervisão es-
pecíficas, decorrentes de circunstâncias observadas no mercado e da presente 
situação de pandemia por Covid-19.

Na atividade de supervisão aos auditores de Entidades de Interesse Público, mere-
cem destaque no ciclo 2019/2020 as seguintes ações:

• O cancelamento dos registos para o exercício de funções de auditoria junto 
da CMVM de três revisores oficiais de contas de uma das maiores socieda-
des de revisores oficiais de contas, o qual ocorreu a pedido dos próprios no 
contexto de uma ação da CMVM de aferição do cumprimento dos requisitos 
relativos à idoneidade, enquanto condição de manutenção desses registos; 

• A abertura de 1 ação de supervisão presencial, 138 ações de supervisão con-
tínua e 10 ações de supervisão urgentes. No mesmo período, foram encerra-
das 7 ações de supervisão presencial (ações iniciadas em ciclos anteriores), 
39 ações de supervisão contínua e 3 ações de supervisão urgentes. Das 7 
ações de supervisão presencial encerradas no ciclo 2019/2020 foram iden-
tificadas 389 irregularidades (findings), para as quais foram emitidas reco-
mendações, destacando-se 66 situações de maior severidade;

• A análise ao cumprimento do dever de rotação do sócio responsável pelo tra-
balho de auditoria de Entidades de Interesse Público e da firma de audito-
ria, previsto no artigo 54.º do Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas, ten-
do sido concluído que para 13 Sociedades de Revisores Oficiais de Contas  

O

SUMÁRIO 
EXECUTIVO

1
 1 de junho de 2019 a 

30 de junho de 2020.
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existiu incumprimento ao nível da rotação do sócio responsável (verifica-
do em 22 Entidades de Interesse Público), para 6 Sociedades de Revisores 
Oficiais de Contas existiu incumprimento ao nível da rotação da firma (verifi-
cado em 23 Entidades de Interesse Público) e para 5 Sociedades de Revisores 
Oficiais de Contas verificou-se incumprimento ao nível da rotação do sócio 
responsável e da firma (verificado em 5 Entidades de Interesse Público). Esta 
análise teve em consideração os mandatos em vigor em 31 de dezembro de 
2016, 2017 e 2018;

• A identificação e avaliação tempestiva dos riscos de mercado decorrentes 
da situação pandémica Covid-19 cujo processo contínuo de monitorização 
persistirá enquanto se verificarem as atuais circunstâncias associadas à 
pandemia; 

• A supervisão sobre 9 auditores (10 ações de supervisão), envolvendo 27 en-
tidades auditadas e 84 dossiês de auditoria, no seguimento das notícias vei-
culadas nos meios de comunicação social sobre o caso denominado “Luanda 
Leaks” que tinham subjacentes um conjunto de documentos reunidos pelo 
Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (“ICIJ”). Na presente 
data, estão ainda em curso 5 ações de supervisão sobre 5 auditores a respei-
to desta matéria.

• A entrada em vigor no início de setembro de 2020 do novo modelo de avalia-
ção da adequação dos auditores, em matéria de idoneidade e experiência, 
para o exercício de funções reguladas, decorrente de um processo de re-
visão desencadeado durante o exercício de 2019 que teve por objetivo me-
lhorar a eficácia do processo e introduzir variáveis mais robustas e alinha-
das com as práticas de mercado. As Orientações emitidas pela CMVM sobre 
esta matéria são transversais à maioria das entidades sujeitas à supervisão 
prudencial da CMVM, permitindo um escrutínio proporcional e harmonizado 
entre as diferentes tipologias de entidades em relação às quais a CMVM tem 
competência de avaliação da adequação.

A CMVM supervisionou também o controlo de qualidade exercido pela Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas sobre auditores de entidades que não se qualificam 
como Entidades de Interesse Público relativo ao ciclo 2018/2019 e acompanhou a 
adoção das recomendações emitidas pela CMVM à Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas relativas ao ciclo de controlo de qualidade anterior (2017/2018). 

Em fevereiro de 2020, a CMVM divulgou um modelo de indicadores de qualidade da 
auditoria, com a publicação de um Guia que pretende ser uma ferramenta para a 
promoção da qualidade da auditoria ao dispor dos vários stakeholders do mercado 

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


6

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2019/2020

cmvm.pt

da auditoria em Portugal e, em particular, dos auditores e dos órgãos de fiscaliza-
ção das entidades auditadas.

No final de 2019, a CMVM procedeu à aprovação do Modelo de Gradação (Grading) 
interno para aplicação às ações de supervisão presenciais que se iniciassem após 
1 de janeiro de 2020, tendo por objetivo: (i) formalizar critérios de classificação de 
irregularidades (findings) e assegurar a consistência na sua aplicação, (ii) melho-
rar a eficiência e a eficácia na execução das supervisões, separando as matérias 
críticas / relevantes das situações menos relevantes, e (iii) melhorar a transparên-
cia na relação com as entidades supervisionadas, distinguindo as irregularidades  
(findings) de maior relevância das demais.

No período considerado neste relatório, promoveu-se também uma melhoria na 
comunicação e interação entre a CMVM e as entidades supervisionadas, designa-
damente com:

• A sessão realizada no início de 2020 com os auditores de Entidades de 
Interesse Público, para comunicação das prioridades da CMVM, com enfoque 
no que respeita à supervisão de auditores;

• A publicação em março de 2020 de decisões em defesa do mercado, das en-
tidades e dos investidores e de recomendações dirigidas aos auditores, no 
contexto da situação pandémica Covid-19; e

• A realização de teleconferências com oito Sociedades de Revisores Oficiais 
de Contas para debater a natureza dos procedimentos adotados para mitigar 
o impacto da situação pandémica Covid-19 nos trabalhos de auditoria relati-
vos a 2019 e 2020, incluindo as revisões trimestrais e semestrais, e os cons-
trangimentos identificados pela realização de auditorias à distância.

Por último, importa destacar a substituição no ciclo 2019/2020 do Diretor do 
Departamento de Supervisão de Auditoria da CMVM, o qual entrou em funções a 
partir de fevereiro de 2020.

CMVM | Setembro de 2020

SUMÁRIO 
EXECUTIVO
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1.1. O mercado de auditoria em Portugal

om base em informação reportada pelos auditores no âmbito do Regulamento da 
CMVM n.º 4/20152, apresentamos de seguida uma caracterização do mercado de 
auditoria.

SUPERVISÃO
DE AUDITORIA1.

Quadro 1 - Auditores registados na CMVM

 2019
3

  2018
4

  Variação (%)

ROC 1 214 1 223 -0,74%

SROC 185 187 -1,07%

TOTAL 1 399 1 410 -0,78%

O número de Revisores Oficiais de Contas (ROC) / Sociedades de Revisores Oficiais 
de Contas (SROC) registados na CMVM manteve-se relativamente estável face ao 
ano anterior. 

2
 Regulamento CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017, de 1 de maio.

3
 Com referência a 31 de dezembro de 2019. O número de ROC registados em 2019 (1.214) apresenta uma diferença face ao valor 

constante do Relatório Anual da CMVM de 2019 (1.217) decorrente de atualizações à situação dos ROC (cancelamentos/suspen-

sões) que tiveram efeitos retroativos em 2019.
4

 Com referência a 31 de dezembro de 2018.

C
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Quadro 2 - Tipo de Entidades de Interesse Público (EIP) e Auditores de EIP

EIP 2019
3,5

 2018
4,6

 Peso 2019 (%)

Organismos de Investimento Coletivo 377 379 34%

Fundos de Pensões 232 229 21%

Fundos e Sociedades de Capital de Risco 187 162 16%

Instituições de Crédito e SGPS 123 126 10%

Emitentes 64 69 6%

Empresas Públicas 62 60 6%

Empresas de Seguros, Resseguradoras e SGPS 51 51 5%

Empresas de Investimento 13 15 1%

Fundos e Sociedades de Fundos 11 17 1%

de Titularização de Créditos

Total  1 120 1 108 100%

Auditores de EIP7  49 53 -

5
 Valores atualizados face à informação constante do Relatório Anual da CMVM de 2019 decorrente da conclusão do processo de 

atualização de EIP, o qual terminou em abril de 2020.
6

 EIP: Valor atualizado face ao publicado no Relatório Anual da CMVM de 2018 após conclusão do processo de atualização de EIP, 

o qual terminou em março de 2019. 
7

 Auditores de EIP: informação com referência a 31.12.2018 atualizada com base na informação reportada pelos auditores no âm-

bito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, em abril de 2019.
8

 Valores atualizados face à informação constante do Relatório Anual da CMVM de 2019 decorrente da conclusão do processo de 

atualização de EIP.
9

 Valores atualizados face à informação constante do Relatório Anual da CMVM de 2018 decorrente da conclusão do processo de 

atualização de EIP.

O número de EIP em 2019 fixou-se em 1.1208 (1.108 em 20189) o que corresponde a 
um ligeiro aumento (12 entidades) face ao ano anterior. O número de auditores de 
EIP reduziu face a 2018, passando de 53 auditores de EIP em 2018 para 49 auditores 
de EIP em 2019. 

No que se refere ao universo de EIP, as tipologias que se destacam são os organis-
mos de investimento coletivo (34%), os fundos de pensões (21%) e os fundos e so-
ciedades de capital de risco (16%).

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 3 - Número de relatórios reportados10

Entidades 2019
11

 2018
12,13

 Variação (%)

EIP 1 446 1 414 2,3%

NEIP14 30 129 29 976 0,5%

TOTAL  31 575 31 390 0,6%

No que respeita ao número total de relatórios reportados à CMVM, observou-se 
um ligeiro aumento no exercício de 2019 (+0,6%), de 31.390 relatórios em 2018 para 
31.575 relatórios em 2019. 

Quadro 4 - Total de honorários de auditoria reportados por tipo de entidade10

Entidades 2019
15

 2018
16,13

 Variação (%)

EIP 23 355 23 018 1,5%

NEIP 146 148 145 293 0,6%

TOTAL  169 503 168 311 0,7%

O valor global dos honorários de auditoria (EIP e NEIP) em 2019 registou um aumen-
to de 0,7%, face ao exercício de 2018. A desagregação entre honorários de audito-
ria de EIP e de NEIP manteve-se praticamente inalterada face ao ano de 2018.

10
 Os relatórios reportados no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015 (Anexo 9) incluem relatórios de auditoria e outros rela-

tórios emitidos por auditores.
11

 Relatórios emitidos durante o exercício de 2019.
12

 Relatórios emitidos durante o exercício de 2018.
13

 Valores atualizados com base na informação reportada pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015 (informa-

ção à data de 21 de janeiro de 2020).
14

 Entidades que não se qualificam como Entidades de Interesse Público.
15

 Honorários de auditoria associados a relatórios emitidos durante o exercício de 2019.
16

 Honorários de auditoria associados a relatórios emitidos durante o exercício de 2018.

Valores em milhares de euros

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 5 - Total de honorários de auditoria por tipo de auditores17

Auditores 2019
18

 2018
19,20

 Variação (%)

De EIP21  114 817 116 157 -1,2%

De NEIP21 54 686 52 154 4,9%

TOTAL  169 503 168 311 0,7%

Em 2019 não existiram alterações significativas na repartição dos honorários de 
auditoria por auditores de EIP e NEIP.

As quatro maiores SROC em Portugal representavam, em 2019, 42% do total dos 
honorários de auditoria, semelhante ao verificado em 2018 (43%).

Quadro 6 – Honorários médios por tipo de EIP

EIP 2019
18

 2018
19

 Variação (%)

Emitentes 75 73 +2,7%

Empresas de Seguros, Resseguradoras e SGPS 43 46 -6,5%

Instituições de Crédito e SGPS 30 29 +3,4%

Empresas Públicas 18 17 +5,9%

Fundos e Sociedades de Fundos 14 15 -6,7%

de Titularização de Créditos

Empresas de Investimento 9 8 +12,5%

Fundos e Sociedades de Capital de Risco 7 7 -

Organismos de Investimento Coletivo 3 3 -

Fundos de Pensões 2 2 -

Os emitentes são a categoria de EIP em que o valor de honorários médio é mais ele-
vado quando comparado com as restantes categorias. Verifica-se que face a 2018, o 
valor dos honorários médios por tipo de EIP não apresenta uma variação significativa.

17
 Os relatórios reportados no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015 (Anexo 9) incluem relatórios de auditoria e outros rela-

tórios emitidos por auditores.
18

 Honorários de auditoria associados a relatórios emitidos durante o exercício de 2019.
19

 Honorários de auditoria associados a relatórios emitidos durante o exercício de 2018.
20

 Valores atualizados com base na informação entretanto reportada pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM  

n.º 4/2015 (informação à data de 21 de janeiro de 2020)
21

 Os valores apresentados diferem dos apresentados no Quadro 4, uma vez que um auditor de EIP pode também auditar NEIP. 

Neste caso, os honorários de auditoria contratados relativos às NEIP são também considerados nesta linha.

Valores em milhares de euros

Valores em milhares de euros
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Quadro 7 – Volume de Negócios 2019

 Volume de Negócios Volume de Negócios  % VN
23

 SDA / 

 de Auditoria
22 

de Serviços Distintos VN total

  de Auditoria (SDA)

BIG 424 96 733 110 329 53%

BIG 624 106 793 113 492 52%

TOTAL ROC/SROC 140 974 121 022 46%

Verifica-se que em 2019, relativamente a 2018, o peso do Volume de Negócios associado 
a SDA no Volume de Negócios total aumentou cerca de 3%. Em 2019 o peso do Volume 
de Negócios associado a SDA corresponde a mais de 50% do Volume de Negócios to-
tal quer das BIG 4 quer das BIG 6, verificando-se um aumento deste peso face a 2018.

22
 Os valores apresentados nos quadros 4 e 5 (honorários de auditoria), que resultam do reporte efetuado pelos auditores de EIP 

através do Anexo 9 do Regulamento n.º 4/2015, podem divergir dos valores apresentados nos quadros 7 e 8 (volume de negócios 

de auditoria), os quais resultam do reporte efetuado pelos auditores de EIP através do Anexo 6 do Regulamento n.º 4/2015. As 

diferenças de valores nos quadros mencionados resultam, nomeadamente do facto dos valores reportados através do Anexo 6 

incluírem os acréscimos e diferimentos da receita associada aos honorários de auditoria.
23

 Volume de Negócios.
24

 BIG 4: (i) Deloitte & Associados, SROC, S.A., (ii) Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., (iii) KPMG & Associados, SROC, 

S.A. e (iv) Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda. As BIG 6 incluem adicionalmente a BDO & Associados, SROC, Lda. 

e a Mazars & Associados, SROC, S.A.

O valor dos honorários médios por tipologia permite colocar em perspetiva a extensão, 
profundidade, controlo e tempo despendido na execução dos trabalhos de auditoria, 
bem como a importância de o órgão responsável pela respetiva contratação conside-
rar e ponderar nesse processo outros fatores de avaliação que não apenas o preço.

Valores em milhares de euros

Quadro 8 – Volume de Negócios 2018

 Volume de Negócios Volume de Negócios  % VN SDA / 

 de Auditoria
22 

de Serviços Distintos VN total

  de Auditoria (SDA)

BIG 424 97 229 99 855 51%

BIG 624 107 189 102 179 49%

TOTAL ROC/SROC 145 454 109 995 43%

Valores em milhares de euros

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Conforme previsto no número 2 do artigo 4.º do Regulamento Europeu N.º 537/2014, 
quando o ROC ou a SROC prestar à entidade auditada, à sua empresa-mãe ou às 
entidades sob o seu controlo, durante um período de três ou mais exercícios con-
secutivos, serviços distintos da auditoria que não serviços proibidos, a totalidade 
dos honorários devidos relativos a esses serviços não podem ser superiores a 70 % 
da média dos honorários pagos, nos últimos três exercícios consecutivos, pela re-
visão legal ou revisões legais de contas da entidade auditada e, se aplicável, da sua 
empresa-mãe, das entidades sob o seu controlo e das demonstrações financeiras 
consolidadas desse grupo de entidades.

Quadro 9 – Volume de Negócios de Auditoria vs Honorários 2019

 Honorários
26

 Relatórios Emitidos
26

 

Volume de Negócios de Auditoria
25

 Nº ROC/SROC
 

EIP NEIP EIP NEIP

Até 150 mil euros 5 142 1 401 12 341

Até 250 mil euros 5 47 694 9 232

Até 500 mil euros 9 493 2 282 66 590

Até 750 mil euros 6 352 3 030 44 791

Até 1 milhão de euros 6 754 3 959 76 1 113

Até 6 milhões de euros 14 3 497 22 730 735 5 700

Mais de 6 milhões de euros 4 18 000 53 929 487 5 574

Total 49 23 285 88 025 1 429 14 341

Auditores apenas de NEIP - - 54.395 - 14 768

Outros auditores27 - 70 3 728 17 1 020

Total geral 49 23 355 146 148 1 446 30 129

Valores em milhares de euros

1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

25
 VN de auditoria reportado pelos auditores de EIP com referência a 31 de dezembro de 2019 no âmbito do Regulamento da CMVM 

n.º 4/2015, através do Anexo 6. Inclui também VN de auditoria a NEIP por parte de auditores de EIP.
26

 Informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 9. Conforme previsto neste Regulamento, 

a informação reportada inclui os honorários pela emissão de relatórios de auditoria / CLC relativos a contas individuais e conso-

lidadas e também os honorários pela emissão de outros relatórios. Relatórios emitidos durante o exercício de 2019 e respetivos 

honorários.
27

 Auditores que em 31.12.2019 já não são auditores de EIP mas que emitiram relatórios em 2019 relativos ao exercício de 2018, ten-

do efetuado o respetivo reporte do Anexo 9 em 2019.

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 10 – Volume de Negócios de Auditoria vs Honorários 2018

 Honorários
29

 Relatórios Emitidos
29

 

Volume de Negócios de Auditoria
28

 Nº ROC/SROC
 

EIP NEIP EIP NEIP

Até 150 mil euros 5 88 569 13 206

Até 250 mil euros 3 178 1 417 18 408

Até 500 mil euros 11 523 4 464 74 1 176

Até 750 mil euros 12 705 5 979 92 1 507

Até 1 milhão de euros 4 303 3 026 42 924

Até 6 milhões de euros 14 2 800 23 109 541 5 678

Mais de 6 milhões de euros 4 18 086 54 040 527 5 516

Total 53 22 683 92 604 1 307 15 415

Auditores apenas de NEIP - - 50 063 - 13 906

Outros auditores30 - 335 2 626 107 655

Total geral 53 23 018 145 293 1 414 29 976

Valores em milhares de euros

Pelo exposto nos quadros 9 e 10, tanto em 2018 como em 2019 existe uma elevada 
dispersão em termos do volume de negócios associado à prestação de serviços 
de auditoria. Verifica-se igualmente que nos dois anos em análise o intervalo de 
volume de negócios associado à prestação de serviços de auditoria entre 1 mi-
lhão de euros e os 6 milhões de euros concentra o maior número de auditores de 
EIP (14).

28
 Volume de negócios de auditoria reportado pelos auditores de EIP com referência a 31 de dezembro de 2018 no âmbito do 

Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 6. Inclui também VN de auditoria a NEIP por parte de auditores de EIP.
29

 Informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 9. Conforme previsto neste Regulamento, 

a informação reportada inclui os honorários pela emissão de Certificações Legais das Contas / Relatórios de Auditoria relativos 

a contas individuais e consolidadas e também os honorários pela emissão de outros relatórios. Relatórios emitidos durante o 

exercício de 2018 e respetivos honorários.
30

 Auditores que em 31.12.2018 já não são auditores de EIP mas que emitiram relatórios em 2018 relativos ao exercício de 2017, ten-

do efetuado o respetivo reporte do Anexo 9 em 2018.
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No quadro acima são apresentadas as matérias relevantes de auditoria incluídas 
nas Certificações Legais das Contas/Relatórios de auditoria emitidos pelos ROC/
SROC de EIP que integram o PSI-2032. Em 2016, decorrente do processo de revisão 
das ISA, entrou em vigor a ISA 701 – Comunicar Matérias Relevantes de Auditoria no 
Relatório do Auditor Independente que aborda a responsabilidade do auditor em 
comunicar matérias relevantes de auditoria no seu relatório, com a finalidade de 
conferir maior transparência acerca da auditoria realizada. As matérias relevantes 
de auditoria são as matérias que, no julgamento profissional do auditor, tiveram 
maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do período.

O número médio de matérias relevantes de auditoria por relatório de auditoria/en-
tidade em cada um dos anos apresentados no quadro acima é de 4 (quatro). Nos 
últimos 4 anos destacam-se como matérias relevantes de auditoria comunica-
das pelos auditores de EIP que integram o PSI-20 a recuperabilidade de ativos não  

31
 Consulta às Certificações Legais das Contas/Relatórios de Auditoria consolidadas incluídas nos documentos de prestação de 

contas publicados no sítio da Internet de cada uma das EIP incluídas no PSI 20.
32

 Entidades que integram o PSI-20 em setembro de 2020: Altri, SGPS, S.A., Banco Comercial Português, S.A., Corticeira Amorim 

- SGPS, S.A., CTT - Correios de Portugal, S.A., EDP - Energias de Portugal, S.A., EDP Renováveis, S.A., Galp Energia, SGPS, S.A., 

Ibersol - SGPS, S.A., Jerónimo Martins - SGPS, S.A., Mota-Engil, SGPS, S.A., NOS, SGPS, S.A., Novabase - SGPS, S.A., PHAROL, 

SGPS, S.A., REN -  Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., SONAE 

- SGPS, S.A., Sonae Capital, SGPS, S.A. e The Navigator Company, S.A.

Quadro 11 – Matérias relevantes de auditoria – EIP incluídas no PSI 2031

Temas 2016 2017 2018 2019

Recuperabilidade de ativos não correntes, incluindo goodwill 19 20 18 17

Provisões e passivos contingentes 12 14 10 9

Reconhecimento do rédito 8 8 8 7

Transações de partes de capital 5 5 5 4

Pensões e benefícios pós-emprego 4 4 4 3

Recuperabilidade de impostos diferidos ativos 4 4 3 3

Justo valor dos ativos biológicos 3 3 3 3

Valorização de instrumentos financeiros derivados 1 2 2 4

Imparidades de contas a receber 2 2 2 2

Adoção da IFRS 16 - Locações 0 0 0 7

Outros 14 20 15 14

Total 72 82 70 73

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.2. Âmbito de atuação 

No período coberto por este relatório – 1 junho de 2019 a 30 de junho de 2020 – des-
tacam-se as seguintes atividades desenvolvidas pela CMVM:

Supervisões presenciais

As ações de supervisão presenciais são aprovadas pelo Conselho de 
Administração em cada ciclo e têm em conta o modelo de risco interno e 
as diretrizes previstas no Regulamento (UE) N.º 537/2014, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 (Regulamento Europeu). No 
âmbito destas supervisões, é realizada a revisão do sistema de controlo de 
qualidade interno dos ROC/SROC que realizam revisões legais das contas de 
EIP e a revisão dos dossiês de auditoria de EIP e NEIP, selecionados de acor-
do com um modelo de risco, para avaliar o cumprimento das normas inter-
nacionais de auditoria e das disposições legais e regulamentares aplicáveis.

A CMVM realiza também ações de supervisão presenciais específicas, em re-
sultado de circunstâncias de mercado, de denúncias recebidas ou de infor-
mações provenientes de diferentes fontes, conforme previsto na alínea a) do 
n.º 4 do artigo 4.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado 
pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro (RJSA)33. 

Os principais resultados das supervisões presenciais são apresentados no 
Capítulo 2.2.1.

33
 Alínea a) do número 4 do artigo 4º do RJSA: “Cabe exclusivamente à CMVM, entre outras atribuições legalmente definidas pela 

legislação nacional e europeia: a) Assegurar o controlo de qualidade e os sistemas de inspeção dos ROC e SROC sobre auditores 

que realizem a revisão legal das contas de entidades de interesse público, bem como as inspeções sobre os demais auditores 

que decorram de denúncia de outra autoridade nacional ou estrangeira; (…)”.

correntes, incluindo o goodwill, as provisões e passivos contingentes e o reconhe-
cimento do rédito. Em 2019 foi considerada como matéria relevante de auditoria a 
adoção da IFRS 16 – Locações, aplicável a períodos anuais de reporte iniciados em 
ou após 1 de janeiro de 2019 em 7 EIP.

No Capítulo 3.2 são apresentadas as recomendações sobre as matérias relevantes de 
auditoria incluídas nas Certificações Legais das Contas / Relatórios de Auditoria de-
correntes das situações identificadas no âmbito das ações de supervisão presenciais 
realizadas.

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Supervisão contínua

A supervisão contínua inclui, entre outras, as seguintes atividades:

i) Rotação de auditores e dos sócios responsáveis pelos trabalhos de audito-
ria – análise do reporte previsto no Regulamento da CMVM n.º 4/201534 e afe-
rição do cumprimento dos deveres previstos no artigo 54.º do Estatuto dos 
Revisores Oficiais de Contas (EOROC); 

ii) Serviços Distintos de Auditoria – aferição do cumprimento da não presta-
ção de serviços proibidos, previstos no n.º 8 do artigo 77.º do EOROC, através 
do reporte exigido no n.º 12 do artigo 77.º do EOROC e de outras informações 
recolhidas no âmbito das supervisões;

iii) Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 
(PBCFT) – análise do cumprimento dos deveres dos auditores e das respos-
tas ao inquérito previsto no Regulamento da CMVM n.º 2/202035; 

iv) Análise sobre os deveres de reporte de informação previstos no 
Regulamento da CMVM n.º 4/201536; e 

v) Respostas a pedidos de esclarecimentos e pareceres.

Os principais resultados da supervisão contínua são apresentados no 
Capítulo 2.2.2.

Supervisão do Controlo de Qualidade exercido pela Ordem  
dos Revisores Oficiais de Contas (OROC)

O RJSA atribui à CMVM a responsabilidade final pela supervisão do exercí-
cio da atividade de auditoria em Portugal. Esta responsabilidade abrange 
a supervisão do sistema de controlo de qualidade efetuado pela OROC, nos 
termos do artigo 69.º do EOROC e do n.º 2 do artigo 4.º e do n.º 8 do artigo 
25.º do RJSA, tendo por objeto os ROC e SROC que não realizem revisão le-
gal das contas de EIP. A supervisão ao controlo de qualidade efetuado pela 
OROC ao ciclo 2018-2019 foi realizada e concluída no período coberto por este  

1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

34
 Regulamento CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017, de 1 de maio (Anexo 10).

35
 Revogou a Carta Circular de 15 de fevereiro de 2017 sobre esta matéria.

36
 Regulamento CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017, de 1 de maio.
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relatório e a supervisão ao controlo de qualidade efetuado pela OROC ao ci-
clo 2019-2020 teve início em setembro de 2020.

Os resultados desta supervisão são apresentados em maior detalhe no 
Capítulo 2.2.3.

Registos e outros procedimentos

Nos termos dos artigos 6.º e seguintes do RJSA, a CMVM é responsável pela 
preparação e/ou promoção de registos – e respetivos averbamentos – de 
auditores para o exercício de funções de interesse público, no âmbito dos 
quais avalia, designadamente, se estão preenchidos os requisitos relativos 
à idoneidade, qualificação, experiência profissional e adequação de meios 
técnicos, humanos e organizacionais para o exercício de atividade. No exer-
cício de 2019 deram entrada 240 processos associados a registos e averba-
mentos, tendo sido deferidos 191. Destes 191 processos, 25 correspondem a 
novos registos de ROC/SROC (22 ROC e 3 SROC) e 166 correspondem a ou-
tros averbamentos e alterações ao registo público dos ROC/SROC. Em 2018 
deram entrada 173 processos associados a registos e averbamentos, tendo 
sido deferidos 28337. Destes 283 processos, 51 correspondem a novos regis-
tos de ROC/SROC (44 ROC e 7 SROC) e 232 correspondem a outros averba-
mentos e alterações ao registo público dos ROC/SROC.

A CMVM desenvolve ainda outros procedimentos administrativos, como seja 
o procedimento relativo à extensão da nomeação do ROC ou da SROC para 
um novo mandato, a título excecional, nos termos e condições previstos no 
n.º 6 do artigo 17.º do Regulamento Europeu. No exercício de 2019 verifica-
ram-se 5 pedidos de extensão de mandato (número idêntico ao verificado em 
2018), dos quais apenas um foi deferido favoravelmente (dois em 2018).

1.3. Estrutura 

No ciclo 2019/2020, a CMVM contou em média com 15 colaboradores afetos à ativida-
de de supervisão de auditoria. Os colaboradores que exerceram supervisão durante 
o presente ciclo receberam formação profissional atualizada nos domínios da revi-
são legal das contas e do relato financeiro, bem como formação específica em ma-
téria de verificações de controlo da qualidade. Na data de divulgação deste relatório, 
a CMVM conta com uma equipa de 15 colaboradores. Em fevereiro de 2020, foi no-
meado um novo Diretor para o Departamento de Supervisão de Auditoria da CMVM. l

37
 Destes, 110 processos deram entrada no exercício anterior.
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2.1. Metodologia 

m 2020, a CMVM reforçou os procedimentos internos de organização, tipifica-
ção e estrutura dos relatórios das supervisões, bem como as fases de cada ação 
de controlo de qualidade, com os objetivos de melhorar a tempestividade da su-
pervisão, bem como de simplificar o processo de comunicação às entidades 
supervisionadas. 

SUPERVISÃO2.

Figura 1 - Atuais fases de supervisão:

ATUALIZAÇÃO
DO MODELO

DE RISCO (A)

INFORMAÇÃO
DA ENTIDADE

SUPERVISIONADA (D)

INFORMAÇÃO
DE IMPULSO - 

DEFINIÇÃO
DO ÂMBITO E DOS 

GUIAS (C)

PLANO ANUAL
DE SUPERVISÃO

(B)

SESSÃO PRELIMINAR
DO COMITÉ

DE GRADING (F)

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
INTERLOCUTÓRIO

AO SUPERVISIONADO COM OS 
FACTOS (G)

SUPERVISÃO PRESENCIAL 
E OBTENÇÃO

DE INFORMAÇÃO (E)

SESSÃO FINAL
DO COMITÉ

DE GRADING (I)

ANÁLISE
DO CONTRADITÓRIO (H)

EMISSÃO
DO RELATÓRIO FINAL 

(J)

E
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O modelo de risco contempla as exigências previstas no artigo 26.º do Regulamento 
Europeu e inclui fatores que determinam a seleção dos auditores e dos dossiês de 
auditoria que devem ser sujeitos ao controlo de qualidade, nomeadamente, indi-
cadores financeiros das EIP (e.g. capitalização bolsista, situação económico-fi-
nanceira) e a dimensão dos auditores (e.g. número de EIP auditadas, volume de 
negócios).

O âmbito das supervisões presenciais engloba, geralmente, as seguintes áreas:

Revisão do sistema de controlo de qualidade interno (SCQI) 

i) Avaliação do sistema de controlo de qualidade interno do ROC ou SROC;

ii) Avaliação do teor do relatório anual de transparência mais recente publi-
cado pelo ROC ou SROC;

iii) Avaliação do cumprimento das normas de auditoria de controlo da 
qualidade aplicáveis, nomeadamente a norma internacional de contro-
lo de qualidade ISQC 138 e dos requisitos em matéria de deontologia e 
independência;

iv) Avaliação da quantidade e qualidade dos recursos utilizados, incluindo o 
cumprimento dos requisitos de formação contínua; e

v) Cumprimento dos requisitos em matéria de honorários da auditoria. 

Revisão do(s) dossiê(s) de auditoria 

Em relação aos dossiês de auditoria selecionados, são analisadas, em espe-
cial, as áreas de maior risco que incluem as várias fases do processo de au-
ditoria (Planeamento, Execução e Conclusão). Para esse efeito, a CMVM de-
senvolveu guias específicos (que adequa em função das especificidades de 
cada ação: Figura 1, C) que orientam as equipas de supervisão em cada uma 
das matérias avaliadas:

i)  Planeamento:

• estratégia global e plano de auditoria;
• determinação da materialidade; e
• processo de identificação e avaliação dos riscos de distorção material, bem 

como o processo de conceção de respostas aos riscos avaliados de distor-
ção material.

38
 ISQC 1- Controlo 

de Qualidade para 

Firmas que Executem 

Auditorias e Revisões 

de Demonstrações 

Financeiras e Outros 

Trabalhos de Garantia 

de Fiabilidade e 

Serviços Relacionados.
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ii) Execução: as áreas selecionadas de maior risco têm em consideração 
a natureza da entidade auditada, sendo considerados fatores específicos 
relacionados com o setor de atividade em que a mesma se insere, transa-
ções / acontecimentos relevantes ocorridos no exercício em análise, entre 
outros;

iii) Conclusão:

• avaliação efetuada pelo Auditor sobre a suficiência e apropriação da prova 
de auditoria obtida face aos riscos de distorção material identificados;

• revisão efetuada sobre as divulgações materiais incluídas nas demonstra-
ções financeiras;

• comunicações realizadas com os encarregados de governação;
• conteúdo da declaração do órgão de gestão, do Relatório de Auditoria / Certificação 

Legal das Contas e do relatório adicional dirigido ao órgão de fiscalização;
• revisão e supervisão pelo sócio responsável pelo trabalho; e
• revisão de controlo de qualidade interno do trabalho.

O Conselho de Administração da CMVM aprova todos os relatórios finais das ações 
de supervisão, sendo que a atividade de avaliação do mérito contraordenacional 
das irregularidades (findings) identificadas é realizada de forma autónoma e inde-
pendente da atividade de supervisão de auditoria.

Após a aprovação do relatório final pelo Conselho de Administração da CMVM (Figura 
1, J), são emitidas recomendações39 ao auditor (conforme a terminologia adotada no 
Capítulo VI do RJSA) para que adote medidas que permitam repor a conformidade 
com a lei e os regulamentos aplicáveis para todas as irregularidades identificadas du-
rante a ação de supervisão. Subsequentemente, e no prazo estabelecido, os ROC ou 
SROC devem adotar essas recomendações com base em ações e medidas por si de-
finidas (na sequência da análise das causas para as irregularidades (findings) identi-
ficadas (root cause analysis) que os auditores devem promover e que lhes é solicitada 
pela CMVM). Posteriormente, essas ações e medidas são objeto de análise pela CMVM. 

Modelo de Gradação (Grading) 

Em 20 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da CMVM aprovou o 
Modelo de Gradação (Grading) interno aplicável às ações de supervisão presenciais 
a auditores, iniciadas após 1 de janeiro de 2020. A criação, desenvolvimento e imple-
mentação de um Modelo de Gradação (Grading) visa alcançar os seguintes objetivos:

i) Formalizar critérios de classificação de irregularidades (findings) e assegu-
rar a consistência na sua aplicação;

39
Para cada uma das 

irregularidades  

(findings) identifica-

das no âmbito das 

ações de supervisão 

presencial é efetuada 

uma recomendação 

pela CMVM conforme 

estabelecido no nú-

mero 1 do artigo 42.º 

do Regime Jurídico 

de Supervisão de 

Auditoria, aprovado 

pela Lei n.º 148/2015, 

de 9 de setembro.
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ii) Melhorar a eficiência e a eficácia na execução das supervisões, separando 
as matérias críticas/ relevantes das situações de menor relevância, nomea-
damente nos relatórios das ações de supervisão; e

iii) Melhorar a transparência na relação com as entidades supervisionadas, 
identificando e distinguindo as irregularidades (findings) de maior relevância 
das demais.

Para a concretização do Modelo de Gradação (Grading) houve a necessidade de asso-
ciar diferentes níveis de severidade às irregularidades (findings) identificadas (distin-
ção das situações mais e menos gravosas). A severidade atribuída às irregularidades 
identificadas no âmbito do sistema de controlo de qualidade interno do ROC/SROC tem 
em consideração a probabilidade de a situação identificada ter afetado significativa-
mente a avaliação de independência ou a qualidade dos trabalhos de auditoria ou de 
ter causado danos significativos a terceiros. No que se refere às irregularidades iden-
tificadas no âmbito da ação de supervisão a um dossiê de auditoria a análise da se-
veridade tem em consideração a probabilidade da situação identificada ter afetado a 
independência ou a opinião emitida ou de ter causado danos significativos a terceiros.

A implementação do Modelo de Gradação (Grading) implicou alterações nos proce-
dimentos das ações de supervisão, nomeadamente com a criação de um Comité de 
Grading, cuja função visa avaliar o nível de severidade de cada uma das irregularida-
des (findings) identificados e, sempre que aplicável, propor, justificadamente, a alte-
ração do nível atribuído quando este difira do nível inicial proposto pelo coordenador 
da ação de supervisão (Figura 1, F e I – Sessão preliminar/ final do Comité de Grading)

2.2. Ações de supervisão no ciclo 2019/2020

No ciclo 2019/2020 foram abertas 1 ação de supervisão presencial40, 138 ações de 
supervisão contínua e 10 ações de supervisão urgentes. No mesmo período, foram 
encerradas 7 ações de supervisão presencial (ações iniciadas em ciclos anterio-
res), 39 ações de supervisão contínua e 3 ações de supervisão urgentes.

No ciclo 2018/2019 foram abertas 6 ações de supervisão presencial e 27 ações de 
supervisão contínua. No mesmo período, foram encerradas 8 ações de supervisão 
presencial (ações iniciadas em ciclos anteriores) e 51 ações de supervisão contínua. 

40
 Tendo em conta a emergência de saúde pública internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro 

de 2020, e a classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença coronavírus (Covid-19) como uma pandemia foi decidido pela 

CMVM suspender temporariamente as deslocações presenciais às instalações dos auditores. A atividade de supervisão passou 

a decorrer à distância por via de meios telemáticos.
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2.2.1. Supervisão presencial

No que se refere às ações de supervisão presencial encerradas no período consi-
derado neste relatório e no período imediatamente anterior, verificou-se a seguin-
te tipologia de entidades:

Quadro 12 – Ações de supervisão presencial encerradas no ciclo

Entidades  2019/2020  2018/2019

EIP  

Emitentes  2 2

Instituições de Crédito  1 3

Seguradoras  1 -

Empresas Públicas  1 1

  

NEIP  2 2

Total   7 8

As ações de supervisão presencial sobre dossiês de auditoria a NEIP decorreram 
de denúncias, em que se concluiu pela necessidade de realizar ações de supervi-
são presencial específicas.

Decorrente das 7 ações de supervisão presencial concluídas no ciclo 2019/2020 (8 
ações no ciclo 2018/2019), foram identificadas 2 irregularidades significativas (fin-
dings significativos) relacionadas com o Sistema de Controlo de Qualidade Interno 
(SCQI) dos ROC e/ou SROC (13 irregularidades significativas no ciclo 2018/2019) e 
64 irregularidades significativas (findings significativos) relacionadas com os dos-
siês de auditoria (44 irregularidades significativas no ciclo 2018/2019). O detalhe 
das principais irregularidades significativas (findings significativos) identificadas 
consta do Capítulo 3.1 deste relatório. 

2.2.2. Supervisão contínua

No âmbito do caso denominado “Luanda Leaks”, analisado com maior detalhe no 
Capítulo 5, a CMVM desencadeou ações de supervisão sobre 9 auditores (10 ações 
de supervisão), envolvendo 27 entidades auditadas e 84 dossiês de auditoria. Na 
presente data estão ainda em curso 5 ações de supervisão sobre 5 auditores a res-
peito desta matéria.

No que se refere às ações de supervisão contínua (138) abertas no ciclo 2019/2020, 
as mesmas estão relacionadas com as seguintes temáticas:
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• Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (ver 
Capítulos 4. e 5.);

• Supervisão do controlo de qualidade executado pela OROC sobre ROC e SROC 
que não realizem revisão legal das contas de EIP (análise aos dossiês do ciclo 
2018/2019), conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 69.º do EOROC e no n.º 2 
do artigo 4.º do RJSA (ver Capítulo 2.2.3.);

• Análise do cumprimento dos requisitos de rotação do sócio responsável 
pelo trabalho de auditoria de EIP e do ROC/SROC, previstos no artigo 54.º 
do EOROC. Neste âmbito foram identificadas 13 SROC com incumprimentos 
ao nível da rotação do sócio responsável (verificado em 22 EIP), 6 SROC com 
incumprimentos ao nível da rotação do ROC/SROC (verificado em 23 EIP) e 
5 SROC com incumprimentos ao nível da rotação do sócio responsável e do 
ROC/SROC (verificado em 5 EIP). Esta análise teve em consideração os man-
datos em vigor em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018;

• Análise do cumprimento por parte dos ROC e SROC de EIP dos deveres de re-
porte previstos no n.º 1 (Anexo 641) e na alínea b) do n.º 2 (Anexo 842) do artigo 
8.º do Regulamento CMVM n.º 4/2015. Esta análise incidiu sobre a tempesti-
vidade dos reportes efetuados em 2018 relativos ao exercício de 2017. Desta 
forma, foram identificados 24 ROC/SROC de EIP que não cumpriram o prazo 
de reporte do Anexo 643. Relativamente ao Anexo 8 foram identificadas 21 si-
tuações de incumprimento no prazo de reporte44;

• Análise do cumprimento do requisito previsto na alínea k) do número 2 do ar-
tigo 13.º do Regulamento Europeu (divulgação no Relatório de Transparência 
de informação sobre o volume de negócios total do ROC/SROC de EIP). 
Decorrente da análise efetuada constatou-se que 45 ROC/SROC não cum-
priam com a apresentação do volume de negócios total de acordo com as 
categorias previstas no Regulamento Europeu;

• Análise das ações e medidas implementadas pelo ROC/SROC no seguimen-
to das recomendações emitidas no âmbito das ações de supervisão presen-
cial, em conformidade com o n.º 1 do artigo 42.º do RJSA. Neste âmbito, no  

41
 Reporte da lista de EIP auditadas com informação sobre as receitas provenientes dessas entidades.

42
 Reporte a comunicar a publicação/atualização do relatório de transparência no sítio da Internet do auditor.

43
 Reportes efetuados após o prazo de 30 de abril de 2018.

44
 Reportes efetuados em data posterior a 4 meses após a data de fecho do ano financeiro do auditor ou não efetuados.

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


26

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2019/2020

cmvm.pt

2. SUPERVISÃO

ciclo 2019/2020 foram abertas 9 ações de supervisão sumaríssimas (4 no ci-
clo 2018/2019) tendo por objetivo avaliar quais as ações e medidas desenha-
das pelo ROC/SROC no seguimento das recomendações emitidas no âmbito 
das ações de supervisão presencial;

• Análise de denúncias sobre a forma de atuação de ROC/SROC de EIP e de 
NEIP. No ciclo de 2019/2020 foram recebidas 5 denúncias com as seguintes 
naturezas: (i) incompatibilidade no exercício de funções por parte de um ROC 
numa NEIP, (ii) conduta profissional de um ROC no exercício de funções para 
uma NEIP, (iii) incumprimento de leis e regulamentos por uma SROC em uma 
NEIP, (iv) emissão por uma SROC de uma opinião sobre as contas de EIP com 
reservas sem fundamento, e (v) minutas de CLC utilizadas por SROC em audi-
torias a NEIP que não cumprem os modelos definidos pela OROC. No ciclo de 
2018/2019 foram recebidas 4 denúncias com as seguintes naturezas: (i) servi-
ços de auditoria contratualizados mas não prestados pela SROC, (ii) erros ma-
teriais com impacto nas demonstrações financeiras consolidadas de uma EIP 
que conduziram à reexpressão dos valores apresentados para efeitos compa-
rativos, (iii) aferição sobre a adequação do órgão de fiscalização de NEIP, e (iv) 
atuação de SROC no que se refere às contas de liquidação de uma EIP;

• Análise de papéis de trabalho específicos para uma amostra de EIP audita-
das pelas quatro maiores firmas de auditoria (BIG 4), tendo por objetivo sen-
sibilizar os auditores sobre a qualidade dos papéis de trabalho em algumas 
áreas críticas. Para o efeito, a CMVM está a verificar a conformidade da do-
cumentação incluída nos papéis de trabalho sobre os julgamentos tidos em 
consideração pelo Auditor em áreas críticas que envolvem maior julgamen-
to, nomeadamente as relacionadas com a determinação das perdas por im-
paridade associadas a crédito a clientes (IFRS 9 – Instrumentos Financeiros) 
e com as locações (IFRS 16 – Locações). A ação ainda se encontra a decorrer;

• Ações de supervisão abrangendo diferentes universos de entidades para 
identificar e avaliar os riscos de mercado decorrentes da situação pandémi-
ca Covid-19 (detalhe apresentado no Capítulo 7.1 deste relatório).
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2. SUPERVISÃO

2.2.3. Supervisão do controlo de qualidade executado pela OROC

O RJSA atribui à CMVM a responsabilidade pela supervisão da atividade de audito-
ria em Portugal. Esta responsabilidade inclui a supervisão do sistema de controlo 
de qualidade efetuado pela OROC45. No período considerado neste relatório a su-
pervisão realizada incidiu sobre o controlo efetuado pela OROC no ciclo 2018/2019. 
Decorrente da supervisão realizada, destacamos as seguintes recomendações:

• O reforço pela Comissão do Controlo de Qualidade (CCQ) da OROC do acom-
panhamento dos Controladores Relatores (CR), para garantir de forma tem-
pestiva que os questionários incompletos, ou com falhas de informação, são 
corrigidos e melhorados e as conclusões são adequadas;

• A implementação pela CCQ de um sistema de avaliação de desempenho dos 
CR tendo por base a qualidade dos questionários obtidos, assegurando um 
controlo mais efetivo sobre a qualidade dos trabalhos dos CR;

•  O robustecimento dos critérios de avaliação formalmente definidos e imple-
mentados, para permitir maior consistência nas classificações atribuídas 
pela CCQ;

• O reforço da formação relacionada com a aplicação das ISA para os ROC res-
ponsáveis pelos trabalhos em que são identificadas observações de relevân-
cia (mesmo nos casos em que tal não afeta a opinião emitida); e

• A realização de ações pontuais de controlo de qualidade baseadas em indí-
cios de irregularidades em termos de qualidade da auditoria ou de indepen-
dência dos auditores (exemplos: honorários muito baixos, mandatos dema-
siado prolongados). l

45
 Nos termos do artigo 69.º do EOROC, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, e do n.º 2 do artigo 4.º e do n.º 8 do arti-

go 25.º do RJSA.
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s irregularidades (findings)46 identificados no âmbito das ações de supervisão pre-
sencial encerradas, têm a seguinte composição:

IRREGULARIDADES 
(FINDINGS)
IDENTIFICADAS 
EM AÇÕES
DE SUPERVISÃO 
PRESENCIAL 

3.

A Quadro 13 – Irregularidades (findings) identificadas em ações
de supervisão presencial encerradas no ciclo

 N.º de irregularidades N.º de outras   Total de 
	 significativas47 

irregularidades   irregula-
   ridades

2019/2020 7 2 64 66 113 210 323 389

2018/2019 8 13 44 57 95 139 234 291

Ciclo N.º ações concluídas SCQI48 Dossiês de Total SCQI48 Dossiês de Total 
   auditoria   auditoria

46
 Conforme referido anteriormente, para cada uma das irregularidades (findings) identificadas no âmbito das ações de supervisão 

presencial (significativas e outras) é efetuada uma recomendação pela CMVM conforme estabelecido no número 1 do artigo 45.º 

do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
47

 As irregularidades significativas são aquelas cuja severidade é mais elevada tendo em consideração a probabilidade de a situa-

ção identificada ter afetado significativamente a avaliação de independência ou a qualidade dos trabalhos de auditoria ou de 

ter causado danos significativos a terceiros (sistema de controlo de qualidade interno) ou a probabilidade da situação identifi-

cada ter afetado a independência ou a opinião emitida ou de ter causado danos significativos a terceiros (dossiê de auditoria). 

Esta análise de severidade passou a ser efetuada em 2020 no seguimento da implementação do Modelo de Gradação (Grading) 

referido no Capítulo 2.1.
48

 Sistema de controlo de qualidade interno do ROC/SROC.
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3. IRREGULARIDADES 
(FINDINGS) IDENTIFICADAS 
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO 

PRESENCIAL 

Observou-se um aumento das irregularidades (findings) na generalidade das su-
pervisões efetuadas.

3.1. Irregularidades (Findings) significativas 

As irregularidades significativas identificadas nas ações de supervisão presencial 
encerradas no ciclo 2019/2020 e no ciclo 2018/2019, estão relacionadas com os se-
guintes temas:

Quadro 14 – Irregularidades significativas (findings significativos) - SCQI

  SCQI 
 2019/2020 2018/2019

Aceitação e continuação 1 1 1 1

do relacionamento com os clientes

e com os trabalhos

Requisitos éticos, incluindo independência - - 2 3

Recursos humanos - - 1 1

Execução do trabalho 1 1 - -

Disposições legais e regulamentares - - 5 8

Total49 2 2 6 13

Tema N.º ROC/SROC   N.º ROC/SROC 
 com N.º  de com N.º  de
 irregularidades irregularidades irregularidades irregularidades
	 significativas	 significativas	 significativas	 significativas

No âmbito das supervisões concluídas ao SCQI, as irregularidades significativas 
identificadas nos dois ciclos estão relacionadas com o cumprimento de requisitos 
previstos na ISQC 1, no EOROC, no RJSA e noutras disposições legais e regulamen-
tares. Em 2019/2020, as irregularidades significativas identificadas relacionam-se 
com as seguintes matérias:

1. Prestação de um SDA proibido à luz da alínea n.º 8.a.vii) do artigo 77.º do 
EOROC; e 

2.  Insuficiências na formalização de políticas e procedimentos que assegurem 
o arquivo final dos dossiês de auditoria tempestivamente.

A redução do número de irregularidades significativas ao nível do SCQI face a 
2018/2019 reflete as alterações ocorridas no sistema de supervisão da CMVM,  
decorrentes da implementação de um Modelo de Gradação (Grading) no início de 
2020 que permitiu, nomeadamente, a formalização de critérios de classificação de 
irregularidades e aumentar a consistência na sua aplicação.

49
 No que se refere 

aos ROC/SROC com 

irregularidades signifi-

cativas, o total corres-

ponde ao número de 

ROC/SROC em que se 

identificaram irregula-

ridades significativas 

e não ao somatório da 

respetiva coluna.
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3. IRREGULARIDADES 
(FINDINGS) IDENTIFICADAS 
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO 

PRESENCIAL 

Quadro 15 – Irregularidades significativas (findings significativos) - Dossiês de auditoria

  Dossiês de auditoria
 2019/2020 2018/2019

Aceitação/continuação do trabalho - - 1 3

Execução – Rédito 2 8 2 4

Execução – Crédito a clientes 2 4 3 4

Execução – Ativos não correntes detidos para venda 1 1 2 2

Execução – Investimentos financeiros  1 3 1 1

Execução – Investimentos em filiais,  1 15 - -

associadas e empreendimentos conjuntos

Execução – Provisões matemáticas ramo vida 1 8 - -

Execução – Contratos de concessão 1 1 - -

Execução – Ativos fixos tangíveis em curso 1 7 - -

Execução – Encargos com férias e subsídio de férias 1 9 - -

Execução – Ativos por impostos diferidos - - 1 4

Execução - Imóveis de uso próprio - - 1 2

e propriedades de investimento

Execução - Infraestruturas de longa duração - - 1 2

Execução – Financiamentos obtidos - - 1 2

Execução - Ativos intangíveis - - 1 4

Execução – Outros ativos  - - 1 1

Execução – Acontecimentos subsequentes - - 1 1

Execução – Consolidação - - 1 2

Execução – Adiantamentos relativos a privatizações - - 1 1

Execução – documentação geral - - 1 1

Arquivo - - 1 1

Revisão da apresentação - - 1 2

das demonstrações financeiras

Revisão das divulgações 1 1 1 1

Relatório de Auditoria / Certificação Legal das Contas 3 7 6 6

Total50 5 64 8 44

Tema N.º ROC/SROC  N.º ROC/SROC 
 com N.º de com N.º de
 irregularidades irregularidades irregularidades irregularidades
	 significativas	 significativas	 significativas	 significativas

50
 No que se refere aos ROC/SROC com findings significativos, o total corresponde ao número de ROC/SROC em que se identifica-

ram findings significativos e não ao somatório da respetiva coluna.
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3. IRREGULARIDADES 
(FINDINGS) IDENTIFICADAS 
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO 

PRESENCIAL 

Ao nível dos dossiês que inclui a verificação do cumprimento das ISA e demais 
disposições legais e regulamentares relacionadas com os trabalhos de interes-
se público, foram identificadas várias irregularidades (findings) que requerem a 
implementação de melhorias por parte dos ROC e SROC. A maior incidência ob-
serva-se no incumprimento das normas ISA 500 - Prova de auditoria e ISA 230 - 
Documentação de auditoria o que demonstra a necessidade de reforçar a prova de 
auditoria e a documentação nos dossiês, nomeadamente nos aspetos relaciona-
dos com o julgamento profissional do auditor. 

Nas ações de controlo de qualidade a dossiês de auditoria, destacam-se as áreas 
com as seguintes irregularidades significativas:

1. Execução – Rédito:

a. Procedimentos substantivos insuficientes/ inadequados de resposta ao ris-
co de fraude ao nível do reconhecimento do rédito (4 irregularidades);

b. Falhas na identificação e avaliação dos controlos relevantes para mitiga-
ção do risco de fraude ao nível do reconhecimento do rédito (2 irregulari-
dades); e

c. Procedimentos inexistentes / inadequados para avaliação e conclusão quan-
to ao desenho e implementação dos controlos relevantes (2 irregularidades).

2. Execução – Crédito a Clientes:

a. Falhas na análise e documentação do desafio efetuado pelo auditor em rela-
ção aos pressupostos e julgamentos considerados pela gestão da entidade 
auditada na determinação das estimativas para perdas por imparidade asso-
ciadas a Crédito a Clientes (1 irregularidade);

b. Procedimentos substantivos insuficientes / inadequados de resposta aos 
riscos identificados relativos à asserção valorização de Crédito a Clientes (1 
irregularidade);

c. Procedimentos inadequados no processo de seleção da amostra de proces-
sos de crédito a clientes para análise individual de perdas por imparidade as-
sociadas a Crédito a Clientes (1 irregularidade); e

d. Falhas na identificação e avaliação dos riscos de distorção material 
ao nível das perdas por imparidade associadas a Crédito a Clientes (1 
irregularidade).
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3. Conclusão e relato:

a. Procedimentos de auditoria inexistentes de suporte às matérias identifica-
das nas reservas / ênfases incluídas no Relatório de Auditoria / Certificação 
Legal das Contas (3 irregularidades);

b. Não inclusão do detalhe dos SDA permitidos por lei prestados pela entidade 
auditada (2 irregularidades);

c. Falhas na documentação dos motivos subjacentes à consideração de de-
terminada matéria como matéria significativa de auditoria (KAM – “Key Audit 
Matter”) (1 irregularidade); e

d. Procedimentos de auditoria inexistentes de suporte à opinião incluída sobre 
o relatório de gestão (1 irregularidade).

3.2. Outras irregularidades (outros findings)

Os ROC/SROC de EIP na prossecução da sua atividade têm de cumprir, entre ou-
tras, as normas internacionais de controlo de qualidade (ISQC 1) e as normas inter-
nacionais de auditoria (ISA). Decorrente da experiência da CMVM no que se refere 
às ações de supervisão realizadas em ciclos anteriores e no ciclo em curso, ve-
rifica-se que continuam a ser identificadas – recorrentemente – deficiências em 
áreas fundamentais. Conforme referido no Capítulo 3. deste relatório, no ciclo de 
2019/2020 foram identificadas outras matérias que deram lugar a 323 outras irre-
gularidades (Quadro 13) aos auditores sujeitos a ação de supervisão presencial no 
referido ciclo (234 outras irregularidades no ciclo 2018/2019). 

Apresentam-se abaixo as principais matérias sobre as quais foram detetadas as 
outras irregularidades para as quais foram emitidas recomendações com o objeti-
vo da melhoria da qualidade da auditoria. 

SCQI:

• Elaboração de planos de trabalho específicos que incluam os deveres que os 
auditores têm de cumprir previstos na lei sobre a prevenção do branquea-
mento de capitais e financiamento do terrorismo (Lei n.º 83/2017) e docu-
mentação e arquivo das evidências desse cumprimento;

• Avaliação e aprovação dos SDA a clientes de auditoria;

• Arquivo dos dossiês de auditoria;

3. IRREGULARIDADES 
(FINDINGS) IDENTIFICADAS 
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO 

PRESENCIAL 
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• Implementação de um processo de avaliação de desempenho dos sócios de 
auditoria que dê enfoque a critérios relacionados com a qualidade dos traba-
lhos executados e evidência do impacto dessa avaliação de desempenho na 
remuneração a atribuir aos sócios de auditoria; 

• Cumprimento pelas SROC de menor dimensão das diversas matérias previs-
tas na ISQC 151. 

Dossiês de auditoria:

• Documentação mais extensiva que demonstre o conhecimento adquirido 
pelo auditor quanto ao ambiente de controlo interno da entidade auditada, 
com a identificação dos riscos de auditoria e respetivas atividades de con-
trolo mitigadoras desses riscos;

• Documentação explícita (e diferenciada, quando aplicável) quanto aos testes 
realizados ao desenho e implementação dos controlos relevantes para a au-
ditoria e quanto aos testes à sua operacionalidade;

• Documentação do desafio efetuado pelo auditor em relação aos pressupos-
tos e julgamentos considerados pela gestão da entidade auditada na deter-
minação das principais estimativas registadas nas demonstrações financei-
ras, nomeadamente no que se refere a perdas por imparidade associadas a 
ativos financeiros e não financeiros, valorização de ativos e passivos finan-
ceiros não cotados e impostos diferidos;

• Rédito: (i) identificação dos saldos, transações e divulgações onde seja pro-
vável a existência de riscos de fraude no reconhecimento do rédito, e (ii) de-
finição de procedimentos adequados de testes aos controlos e substantivos 
que enderecem o risco de fraude no reconhecimento do rédito;

• Documentação que evidencie o cumprimento dos requisitos da ISA 600 – 
Considerações especiais – Auditorias de Demonstrações Financeiras de 
Grupos, em trabalhos de auditoria a contas consolidadas, nomeadamente no 
que se refere: (i) à existência de uma estratégia global de auditoria e de um 
plano de auditoria, (ii) ao conhecimento do Grupo, dos seus componentes e 

3. IRREGULARIDADES 
(FINDINGS) IDENTIFICADAS 
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO 

PRESENCIAL 

51
 Sem prejuízo de a ISQC 1 estabelecer considerações específicas para as SROC de pequena dimensão, nomeadamente prevendo 

que a documentação e a comunicação das políticas e procedimentos possam ser menos formais e extensivas do que em SROC 

maiores.
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dos seus ambientes de controlo, (iii) conhecimento do auditor dos compo-
nentes, (iv) definição da materialidade para os componentes e para o Grupo, 
(v) comunicação com o auditor dos componentes, e (vi) avaliação da suficiên-
cia e adequação da prova de auditoria obtida;

• Documentação das conclusões alcançadas em resultado dos testes aos con-
trolos e dos testes substantivos realizados em resposta aos riscos de distor-
ção material identificados;

• A comunicação das matérias relevantes de auditoria na Certificação Legal 
das Contas / Relatório de Auditoria inclui a descrição dos riscos de distorção 
material mais significativos identificados e uma síntese da resposta de audi-
toria dada a esses riscos de distorção material. O ROC/SROC deve assegurar 
uma documentação adequada e rigorosa no dossiê de auditoria no que se re-
fere à identificação dos riscos de distorção material que foram considerados 
como matérias relevantes de auditoria, justificação para essa consideração 
e assegurar a consistência entre a síntese da resposta de auditoria dada aos 
riscos de distorção material considerados como matérias relevantes de au-
ditoria e os procedimentos efetivamente realizados e documentados no dos-
siê de auditoria;

• Evidência de uma adequada supervisão e acompanhamento efetivos da 
equipa de trabalho e revisão crítica dos respetivos papéis de trabalho por 
parte do sócio responsável; e

• Evidência de uma adequada e tempestiva revisão de controlo de qualidade 
do trabalho de auditoria por parte de um elemento independente da equipa 
de auditoria (Engagement Quality Control Reviewer) com documentação clara 
das áreas revistas e dos julgamentos efetuados.

Devido à recorrência, a CMVM continuará a incluir os temas supramencionados no 
âmbito de ações de supervisão presenciais, de forma a validar e a avaliar a sua 
implementação.
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o início do ano de 2019, a CMVM submeteu a consulta pública o projeto de 
Regulamento da CMVM relativo à prevenção do branqueamento de capitais e finan-
ciamento do terrorismo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 
n.º 83/2017, de 18 de agosto (Lei n.º 83/2017) e pela Lei n.º 97/2017, de 23 de agosto. 

Em 5 de abril de 2020, entrou em vigor o Regulamento da CMVM n.º 2/2020 sobre 
esta matéria, o qual procede à regulamentação dos deveres a observar pelas en-
tidades obrigadas de natureza financeira sujeitas a supervisão da CMVM e pelos 
auditores em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo. Adicionalmente, são ainda previstos os deveres de reporte a efetuar 
pelas entidades obrigadas de natureza financeira e pelos auditores à CMVM.

No âmbito deste Regulamento, os auditores reportaram à CMVM, até ao dia 5 de 
maio de 2020, a identidade do responsável pelo cumprimento do normativo em ma-
téria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo52.

O primeiro reporte ao abrigo do Regulamento da CMVM n.º 2/2020 a efetuar pelos 
auditores será realizado até ao final de fevereiro de 2021 por referência ao período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020. O reporte efetuado pe-
los auditores realizado no início de 2020 por referência ao período compreendido 

PREVENÇÃO DO 
BRANQUEAMENTO 
DE CAPITAIS
E FINANCIAMENTO 
DO TERRORISMO

4.

N

52
 Conforme previsto no número 3 do artigo 4.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2020.
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entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2019, obedeceu aos requisitos previstos na 
Circular da CMVM de 15 de fevereiro de 2017. 

Os deveres a observar pelos auditores em matéria de combate ao branqueamen-
to de capitais e financiamento do terrorismo mantiveram-se, sendo que a entrada 
em vigor do Regulamento da CMVM n.º 2/2020 traduziu-se no aumento da extensão 
da informação solicitada às entidades obrigadas de natureza financeira sujeitas 
a supervisão da CMVM e aos auditores. Assim, passou a ser exigido o reporte de 
informação relativa: (i) às políticas e procedimentos implementadas em matéria 
de PBCFT, (ii) ao número de deficiências detetadas pelo responsável pelo cumpri-
mento normativo e/ou no âmbito das avaliações de eficácia efetuadas durante o 
ano, (iii) à existência e detalhes sobre o modelo de risco para aferir o grau de risco 
dos seus clientes, e (iv) ao número de operações examinadas e operações comu-
nicadas ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-
Geral da República e à Unidade de Informação Financeira.

4. PREVENÇÃO DO 
BRANQUEAMENTO 

DE CAPITAIS E 
FINANCIAMENTO DO 

TERRORISMO
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o início de 2020 foram desencadeadas ações de supervisão (conforme referido no 
Capítulo 2.2.2) com base nas notícias veiculadas nos meios de comunicação social 
sobre o caso denominado “Luanda Leaks” que tinham subjacentes um conjunto de 
documentos reunidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação 
(“ICIJ”), que incidiram sobre 9 auditores (10 ações de supervisão), os quais efetuaram 
a revisão legal ou voluntária das contas de 27 entidades onde foram identificados in-
dícios de incumprimento da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da Lei n.º 25/2008, de 5 
de junho, relativas à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao finan-
ciamento do terrorismo. Neste âmbito, foram incluídos 84 dossiês de auditoria.

As referidas ações de supervisão tiveram como objetivo avaliar se os auditores 
cumpriram com todos os seus deveres no âmbito das auditorias a essas 27 entida-
des, no que se refere:

a. à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo; e 

b. à conformidade do trabalho realizado com as normas profissionais e disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis no que diz respeito a saldos e tran-
sações com partes relacionadas. 

Até à presente data foram concluídas as ações de supervisão relativas a 4 audito-
res (5 ações de supervisão)53. Estas ações de supervisão identificaram incumpri-
mentos nas seguintes matérias:

i. Documentação dos procedimentos executados relativamente a operações 
com características suspeitas ao abrigo da Lei n.º 83/2017, envolvendo par-

AÇÕES DE 
SUPERVISÃO
CONTÍNUA

5.

N

53
 Entre 1 de julho de 2020 e 30 de setembro de 2020 foram encerradas 2 ações de supervisão associadas a 2 auditores
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5. AÇÕES DE 
SUPERVISÃO CONTÍNUA

tes relacionadas, não evidenciando o devido exercício do dever de exame por 
parte do Auditor, nem que o mesmo tenha mantido o ceticismo profissional 
na análise daquelas operações;

ii. Cumprimento do dever de comunicação, em conformidade com o previsto 
no artigo 43.º da Lei n.º 83/2017, quando o Auditor sabia, suspeitava ou tinha 
razões suficientes para suspeitar de que estava em presença de operações 
suscetíveis de poderem estar relacionadas com fundos provenientes de ati-
vidades criminosas e cumprimento do dever de documentar quando em re-
sultado do exercício do dever de exame decidiu não proceder à comunicação 
prevista no artigo 43.º;

iii. Documentação do exercício do dever de identificação ao abrigo da Lei n.º 
83/2017;

iv. Documentação dos procedimentos executados e respetivas conclusões no 
que respeita a identificação de partes relacionadas; e

v. Documentação da prova obtida e avaliação da mesma quanto à sua suficiên-
cia e adequação no que se refere ao reconhecimento do rédito, à substância 
económica subjacente a transações envolvendo partes relacionadas e à di-
vulgação de saldos e transações com partes relacionadas.

Na presente data estão ainda em curso 5 ações de supervisão sobre 5 auditores 
relativamente a esta matéria.
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s Indicadores de Qualidade da Auditoria ou Audit Quality Indicators (AQI) correspon-
dem a métricas de avaliação de alguns aspetos do processo de auditoria financei-
ra, que são fundamentais para promover a qualidade da auditoria.

Em abril de 2019, foi constituído um grupo de trabalho54, liderado pela CMVM, cujo 
principal objetivo foi a definição e seleção de indicadores e métricas de qualida-
de da auditoria, garantindo um debate profundo e adequado face às exigências do 
nosso mercado e tendo em consideração as melhores práticas nesta matéria a ní-
vel internacional.

Para concretizar este objetivo, o grupo de trabalho seguiu a seguinte abordagem:

• análise dos modelos de AQI existentes a nível internacional e identificação 
dos principais indicadores/métricas utilizados;

• avaliação dos principais indicadores/métricas considerando as caraterísti-
cas específicas do mercado português;

• definição e seleção dos indicadores/métricas críticos numa fase inicial. No 
âmbito dos trabalhos foram analisados os diversos indicadores/métricas in-
cluídos nos modelos de AQI implementados nos Estados Unidos da América, 
Singapura, Canadá, Holanda e Reino Unido. Desta análise, foram levados à 
discussão do grupo de trabalho 11 indicadores e 21 métricas, tendo-se con-
cluído por 8 indicadores e 15 métricas como sendo os indicadores/métricas 
críticos na fase inicial de aplicação do modelo;

INDICADORES
DE QUALIDADE
DA AUDITORIA 

6.

O

54
 Constituído pelos seguintes representantes: (i) Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, (ii) Banco 

de Portugal, (iii) Individualidade ligada à Academia, (iv) Individualidade ligada a órgãos de fiscalização, (v) Inspeção Geral de 

Finanças (desde julho de 2019), e (vi) Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
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• dimensão dos principais desafios associados a cada um dos indicadores/
métricas;

• seleção de indicadores/métricas críticos tendo em consideração o âmbito 
mais restrito que se pretende alcançar numa fase inicial; e

• operacionalização do modelo.

Em 28 de outubro de 2019, a CMVM divulgou o documento de consulta intitulado 
“Guia de Aplicação de Indicadores de Qualidade da Auditoria” (Guia). O período de 
consulta decorreu até 15 de novembro de 2019. Em 3 de fevereiro de 2020, a CMVM 
publicou a versão final do Guia55.

No primeiro ano de implementação do modelo de AQI, a CMVM solicitou o reporte 
dos AQI aos seis auditores de EIP com maior dimensão (BIG 6) sobre os indicadores 
e métricas de firma e de projetos de auditoria de uma amostra de 25 grupos econó-
micos selecionados com base na sua relevância em termos de volume de negócios 
e/ou valor de balanço. Pretende-se o reporte de informação relativamente à EIP 
onde tenham sido incorridas o maior número de horas para a emissão da respetiva 
opinião de auditoria dentro de cada grupo económico selecionado. O reporte de in-
formação à CMVM, referente ao exercício de 2019, é esperado até final de setembro 
de 2020.

Após a conclusão da primeira fase de aplicação do Guia, a CMVM irá avaliar a ade-
rência dos indicadores e métricas ao mercado nacional, aferir a fiabilidade do en-
tendimento e preenchimento dos modelos de reporte e introduzir os ajustamentos 
que se venham a mostrar necessários e, eventualmente, alargar o âmbito da sua 
aplicação. l

6. INDICADORES 
DE QUALIDADE DE 

AUDITORIA 

55
 https://www.cmvm.pt/pt/SDI/Auditores/Documents/GUIA%20DE%20APLICAÇÃO%20AQI.pdf
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7.1. Ações específicas desencadeadas pela situação pandémica “Covid-19”

impacto da pandemia Covid-19 na sociedade, na economia, nos mercados finan-
ceiros e na atividade regular das instituições exige uma monitorização constante 
para responder às necessidades que se colocam.

No âmbito específico da supervisão efetuada pela CMVM, foram adotadas decisões 
e recomendações dirigidas a investidores e às diversas entidades sob sua super-
visão, incluindo os auditores, para efeito do exercício das respetivas atividades ou 
para permitir uma perceção pela CMVM mais completa, nomeadamente dos desa-
fios colocados pela pandemia Covid-19.

Em 20 de março de 2020 foram emitidas recomendações56 sobre a atividade de au-
ditoria, onde se destacam as seguintes:

• a adoção de procedimentos alternativos e adequados na recolha de evidên-
cia do trabalho efetuado e/ou de documentos relevantes à fundamentação 
da certificação legal de contas e outros relatórios de auditoria, nomeada-
mente através da utilização de ferramentas digitais de trabalho remoto;

• dever de proceder a uma avaliação quanto aos riscos de continuidade de ne-
gócio da entidade auditada, bem como a identificação das perspetivas eco-
nómicas e os impactos diretos da propagação da pandemia Covid-19;

• colaboração com as entidades auditadas na identificação dos impactos e 
riscos que a propagação da pandemia Covid-19 pode provocar na sua ativida-
de e nas demonstrações financeiras preparadas ou em curso. 

OUTRAS
ATIVIDADES7.

O

56
 https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec_auditoria_2020.aspx?v=
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A CMVM encetou também várias ações de supervisão abrangendo diferentes uni-
versos de entidades para identificar e avaliar os riscos de mercado decorrentes da 
situação pandémica, nomeadamente: 

• Solicitação de informação a todos os auditores de EIP sobre a atualização do 
plano de contingência e as medidas implementadas no âmbito da pandemia 
Covid-19 (quer internamente, quer pelos seus clientes);

• Realização de teleconferências com algumas SROC (incluindo as BIG 6) 
para debate das seguintes matérias: (i) procedimentos adotados para miti-
gar os impactos do trabalho à distância, (ii) procedimentos adotados para 
os trabalhos de auditoria relativos a 2020, incluindo revisões trimestrais e 
semestrais, e (iii) regresso ao trabalho presencial – principais alterações e 
dificuldades.

• Realização de duas ações de supervisão específicas com o seguinte âmbito:

• Obtenção de um reporte por parte de algumas SROC (incluindo as BIG 4) so-
bre determinados riscos relativos às contas do exercício financeiro de 2019 e 
de 2020, sempre que os mesmos sejam identificados numa EIP sua cliente.

• Obtenção de dados financeiros e resposta a um questionário por parte de to-
dos os auditores de EIP para avaliação dos impactos da pandemia no seu ne-
gócio, situação financeira e desempenho económico (risco de solvabilidade).

No que respeita a estas duas ações de supervisão, a obtenção de informação 
e respetiva análise traduz-se num processo contínuo de monitorização en-
quanto se verificarem as atuais circunstâncias associadas à pandemia.

Atendendo à atual situação de pandemia, importa destacar a necessidade de os 
auditores identificarem e avaliarem os riscos específicos resultantes desta situa-
ção e definirem os procedimentos de auditoria adequados relativamente ao exer-
cício de 2020. Neste âmbito, requerem especial atenção dos auditores, entre ou-
tras, as seguintes matérias:

• Identificação e avaliação dos riscos de distorção material específicos;

• Materialidade, avaliando a necessidade de rever os indicadores de referência 
ou as percentagens aplicadas;

• Prova de auditoria obtida, assegurando que são ultrapassadas eventuais li-
mitações de acesso às instalações e aos registos dos clientes que possam 

7. OUTRAS ATIVIDADES
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condicionar/ dificultar a execução dos procedimentos de auditoria para ob-
tenção de prova de auditoria;

• Análise de estimativas efetuadas pela gestão, na medida em que os dados e 
os pressupostos usados pelo órgão de gestão podem não ser os mais apro-
priados nas atuais circunstâncias; 

• Continuidade das operações da entidade; 

• Declarações escritas que incluam matérias adicionais relacionadas com o 
pressuposto da continuidade das operações, acontecimentos subsequen-
tes, riscos e incertezas, fraude, estimativas significativas, intenções do ór-
gão de gestão ou validade da prova de auditoria; e

• Verificação da conformidade das divulgações incluídas no Relatório e Contas 
das entidades auditadas, nomeadamente sobre as matérias relacionadas 
com as estimativas e incertezas decorrentes da atual situação pandémica

7.2. Participação em organismos nacionais e internacionais

Durante o período abrangido por este relatório, a CMVM participou em diversos 
grupos de trabalho de organismos nacionais e internacionais que tratam de maté-
rias relacionadas com a atividade de auditoria e supervisão de auditoria.

A CMVM integra o Comité de Normalização Contabilística Empresarial (CNCE), ór-
gão da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), que tem por missão, no 
domínio contabilístico, emitir normas, pareceres e recomendações relativos ao 
conjunto das entidades inseridas no setor empresarial, de modo a estabelecer e 
assegurar procedimentos contabilísticos harmonizados com as normas europeias 
e internacionais da mesma natureza.

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) tem por objetivo, entre 
outros, promover a coordenação da atuação das autoridades de supervisão do 
sistema financeiro, dada a crescente integração e interdependência das diversas 
áreas ligadas à atividade financeira. O CNSF realiza consultas públicas sobre as 
iniciativas que promove no âmbito das suas competências, designadamente sobre 
propostas de regulamentação financeira. Em dezembro de 2017, o CNSF aprovou a 
criação de um Grupo de Trabalho com o objetivo de articular e coordenar trabalhos 
em matéria de Auditoria, o qual integra representantes da CMVM, da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e do Banco de Portugal (GT Auditoria). 
A atividade internacional da CMVM é orientada pelos dois principais papéis que de-
sempenha: (i) como autoridade reguladora, a CMVM marca presença na construção 
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da regulação europeia, bem como no processo de definição de padrões globais; e 
(ii) na qualidade de supervisor financeiro, reparte a responsabilidade de fiscaliza-
ção e de supervisão das entidades que atuam numa base transfronteiriça. 

No contexto global, a CMVM marca presença no C1 – Comité de Auditoria, 
Contabilidade e Reporte de Informação de Emitentes da Organização Internacional 
das Comissões de Valores (International Organization of Securities Commissions - 
IOSCO). O objetivo deste comité é participar na melhoria e desenvolvimento das 
normas de contabilidade e auditoria, assim como promover a qualidade e transpa-
rência da informação que os investidores recebem das entidades cotadas, incluin-
do das instituições financeiras. Inclui também a abordagem de questões relacio-
nadas com a aplicação prática destas normas. 

No contexto europeu, a CMVM integra o Committee of European Auditing Oversight 
Bodies (CEAOB) enquanto autoridade de supervisão de auditoria em Portugal. O 
CEAOB é a organização europeia que visa a cooperação entre as autoridades com-
petentes de supervisão de auditoria a nível da União Europeia, na sequência da re-
forma europeia de auditoria iniciada em 2016. O CEAOB definiu como seu objetivo 
estratégico a melhoria da qualidade da auditoria e a melhoria da confiança nas au-
ditorias. Além de reuniões em plenário, o CEAOB é composto por cinco subgrupos, 
sendo que a CMVM participa em dois:

• Inspections Sub-Group: permite o intercâmbio de informações, conhecimen-
tos e melhores práticas no domínio dos procedimentos de controlo de quali-
dade, em conformidade com o artigo 26.º do Regulamento Europeu e o artigo 
29.º da Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
maio (Diretiva);

• Market Monitoring Sub-Group: permite assegurar as tarefas referidas no arti-
go 27.º do Regulamento Europeu.

No âmbito do Market Monitoring Sub-Group foi, nomeadamente, desenvolvido um 
questionário para obtenção de resposta por parte de uma amostra de órgãos de 
fiscalização de EIP quanto às principais dificuldades identificadas na prossecução 
dos seus deveres, previstos no Regulamento Europeu.

No seio do CEAOB foram criadas duas task forces com a participação da CMVM nas 
seguintes matérias:

• Artigo 16.º do Regulamento Europeu: esta task force tem por objetivo a ela-
boração de um documento com um conjunto de perguntas frequentes sobre 
os requisitos relativos à nomeação de ROC e SROC de EIP; e
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• Artigo 17.º do Regulamento Europeu: esta task force tem por objetivo a ela-
boração de um guia de aplicação sobre os requisitos relativos à duração do 
mandato de auditoria intitulado “CEAOB – Guidelines on duration of the audit 
engagements”, tendo sido divulgado na página da Internet do CEAOB em 28 
de novembro de 2019.

A CMVM integra também o International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR). No início de 2020, a CMVM esteve presente no 14.º Inspection Workshop do 
IFIAR onde foram debatidas as seguintes principais matérias: (i) supervisão de au-
ditorias a bancos e a empresas de construção, (ii) International Standard on Quality 
Control Management 1 (ISQCM 1), (iii) controlo Interno (SOX), (iv) iniciativas relacio-
nadas com Indicadores de Qualidade da Auditoria, (v) matérias relevantes de audi-
toria, e (vi) cultura das firmas de auditoria.
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promoção da qualidade da auditoria em Portugal é um objetivo da CMVM. Este ob-
jetivo é instrumental no reforço da economia nacional e da confiança da socie-
dade portuguesa. Para tal, é fundamental o contributo dos auditores, como tam-
bém dos órgãos sociais das entidades auditadas, designadamente dos órgãos de 
fiscalização.

A CMVM tem em curso um conjunto de iniciativas que visam promover a melhoria 
da qualidade da auditoria, entre as quais se destacam: 

Modelo de avaliação de idoneidades

A CMVM desencadeou durante o exercício de 2019 um processo de revisão 
do modelo de avaliação das idoneidades dos auditores por forma a melhorar 
a eficácia do processo e introduzir variáveis mais robustas e alinhadas com 
as práticas de mercado. Este novo modelo entrou em vigor no passado dia 9 
de setembro com a publicação de orientações pela CMVM sobre a avaliação 
da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de par-
ticipações qualificadas. Esta iniciativa insere-se nas prioridades da CMVM 
para 2020, entre as quais consta o robustecimento da supervisão do governo 
das entidades supervisionadas, em particular, o reforço da avaliação da ade-
quação dos membros de órgãos sociais e titulares de participações qualifi-
cadas de intermediários financeiros, sociedades gestoras de organismos de 
investimento coletivo e demais entidades sujeitas à supervisão prudencial 
da CMVM, bem como de auditores e peritos avaliadores de imóveis.

Alteração do RJSA e EOROC

No terceiro trimestre de 2019, a CMVM submeteu ao Governo um anteproje-
to de alteração do RJSA e EOROC, após ter procedido à respetiva consulta 
pública. Nesse anteprojeto que resulta, nomeadamente, da experiência de 
supervisão da CMVM, destaca-se a redução significativa do elenco de EIP, 
o alargamento do âmbito da supervisão da CMVM a sócios ou membros dos 
órgãos sociais da SROC que não sejam ROC e a identificação do conceito de 
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“quadros superiores” para efeitos da sua rotação, entre outras alterações 
que visaram clarificar ou dar maior segurança jurídica quanto aos entendi-
mentos consagrados na legislação. 

Avaliação dos resultados dos AQI

Até 30 de setembro de 2020, as auditoras BIG 6 irão reportar à CMVM os AQI, 
por firma e por projeto, com referência ao exercício de 2019. Após a conclu-
são desta primeira fase de aplicação do Guia, a CMVM irá avaliar a aderência 
dos indicadores e métricas ao mercado nacional, aferir a fiabilidade do en-
tendimento e preenchimento dos modelos de reporte e introduzir os ajus-
tamentos que se venham a mostrar necessários e, eventualmente, alargar o 
âmbito da sua aplicação.

Supervisão mais baseada nos fatores de risco

Uma atuação da CMVM mais direcionada para as áreas que apresentam maior 
risco, às quais os auditores devem dar especial atenção.

CMVM | Setembro de 2020
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