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RESULTADOS GLOBAIS DO SISTEMA DE CONTROLO 
DE QUALIDADE DA AUDITORIA - CICLO 2021/2022
PRINCIPAIS DESTAQUES

novas ações
ações encerradas
Irregularidades - incluindo 
com maior severidade.

7
9

398
16

Supervisões mais focadas nas circunstâncias 
observadas no mercado e utilização de 
instrumentos que permitem identificar situações 
com maior relevância (modelo de gradação).

Dados AQI com referência a 2020, relativos às onze 
maiores firmas de auditoria com identificação de 
riscos com impactos na qualidade da auditoria.

Monitorização do CQ OROC, com a emissão de 
recomendações sobre o processo. 

Ações específicas transversais junto dos 
auditores e dos órgãos de fiscalização de EIP, com 
o objetivo de obter informação útil para supervisão.

Documentação inapropriada sobre análises 
e desafios efetuados aos pressupostos 
relevantes subjacentes a estimativas 
contabilísticas significativas.

Insuficiências na identificação de ameaças 
à independência do auditor.

Procedimentos inexistentes / insuficientes 
ao nível da auditoria de grupos económicos.

Insuficiência de procedimentos às respostas 
aos riscos de distorção material.

Falhas no processo de arquivo dos papéis 
de trabalho.

Insuficiências de documentação do 
envolvimento do revisor de controlo 
de qualidade, do responsável pela 
monitorização e do sócio responsável.

ROC: 1.175 (2021); 1.227 (2020)

SROC: 191 (2021); 187 (2020)

Relatórios: 32.206 (2021);

31.626 (2020)

EIP: 1.211 (2021); 1.141 (2020)

IRREGULARIDADES A DESTACARAÇÕES DE SUPERVISÃO REGULARES

novas ações
ações encerradas
Irregularidades - incluindo 
com maior severidade.

6
12
90
32

AÇÕES DE SUPERVISÃO PONTUAL

novas ações
ações encerradas

174
139

AÇÕES DE SUPERVISÃO CONTÍNUAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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O presente relatório é apresentado para 
dar cumprimento ao previsto no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
abril (Regulamento Europeu). O novo Regime 
Jurídico de Supervisão de Auditoria (RJSA) que 
entrou em vigor no início do ano de 2022, elimi-
nou o requisito que constava do anterior n.º 4 do 
artigo 41.º que impunha a publicação pela CMVM 
de um relatório com os resultados globais do sis-
tema de controlo de qualidade sobre os audito-
res no terceiro trimestre do ano civil seguinte ao 
ciclo de controlo de qualidade respetivo. Sem 
prejuízo desta alteração, a CMVM continua a con-
siderar de elevada importância a publicação até 
30 de setembro de cada ano.

A publicação do relatório com os resultados 
globais do sistema de controlo de qualidade so-
bre os auditores é um meio de grande oportuni-
dade para a CMVM transmitir ao mercado – em 
geral (i.e., a todos os interessados) e em parti-
cular aos auditores – o resultado da atividade de 
supervisão de auditoria em Portugal (com espe-
cial relevo no ciclo que cessou); as expetativas 
sobre a atividade de supervisão de auditoria; e a 
perspetiva que temos sobre os desafios que se 
colocam a esta atividade em Portugal. A CMVM 
entende que desta forma transmite maior previ-
sibilidade e capacidade de adaptação aos audi-

tores e outras partes interessadas, permitindo 
melhorar a qualidade da auditoria.

O ciclo de 2021/20221, caraterizou-se pela 
realização de ações de supervisão regulares que 
decorrem da execução do plano periódico de 
supervisão, com base no modelo de risco e nas 
diretrizes previstas no Regulamento Europeu, 
por ações de supervisão pontuais, decorrentes 
de circunstâncias não regulares observadas no 
mercado (e.g., alertas, riscos específicos, notí-
cias, denúncias) e pelo exercício da supervisão 
contínua da atividade de auditoria.

Assim, neste ciclo de supervisão aos audi-
tores, destacam-se a abertura de 13 ações de 
supervisão presencial (7 regulares e 6 pontuais) 
e 174 ações de supervisão contínua. No mes-
mo período, foram encerradas 21 ações de su-
pervisão presencial (iniciadas em ciclos ante-
riores, sendo 9 ações de supervisão regulares 
e 12 ações de supervisão pontuais) e 139 ações 
de supervisão contínua. Nas 9 ações de super-
visão regular encerradas, foram identificadas 
398 irregularidades (findings), com 16 situações 
de maior severidade. Nas 12 ações de supervi-
são pontual encerradas, foram identificadas 90 
irregularidades (findings), com 32 situações de 
maior severidade. 

As irregularidades com maior relevância e 
recorrência nas ações de supervisão regulares 

SUMÁRIO
EXECUTIVO

1
 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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SUMÁRIO EXECUTIVO

e pontuais estão relacionadas com (i) a inexis-
tência de documentação das análises e desafios 
efetuados aos pressupostos relevantes subja-
centes a estimativas contabilísticas significati-
vas, (ii) insuficiências no processo de identifica-
ção de ameaças à independência do auditor, (iii) 
procedimentos inexistentes ou insuficientes ao 
nível da auditoria de grupos económicos, (iv) in-
suficiência de procedimentos nas respostas aos 
riscos de distorção material, (v) falhas no pro-
cesso de arquivo dos papéis de trabalho, e (vi) in-
suficiências de documentação do envolvimento 
do revisor de controlo de qualidade, do respon-
sável pela monitorização e do sócio responsável. 
Algumas destas irregularidades têm caráter per-
sistente nos ciclos de supervisão. 

A CMVM supervisionou também o con-
trolo de qualidade exercido pela Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC) sobre audi-
tores de entidades que não se qualificam como 
Entidades de Interesse Público (EIP), relativo ao 
ciclo 2019/2020, tendo emitido recomendações 
à OROC sobre o processo de controlo de quali-
dade. A ação de supervisão relativa ao ciclo de 
2020/2021 está atualmente em curso, sendo 
que a ação de supervisão ao ciclo 2021/2022 
não foi iniciada no período coberto por este re-
latório, uma vez que não foram disponibilizados 
à CMVM os resultados do controlo de qualidade 
referentes a este ciclo. O detalhe dos resultados 
das ações de supervisão regular e pontual, bem 
como das recomendações associadas é apre-
sentado nos Capítulos 2 e 3.

No Capítulo 4 consta a atividade da CMVM 
focada na prevenção do branqueamento de ca-
pitais e financiamento do terrorismo pelos au-
ditores (11 ações de supervisão). O Capítulo 5 
apresenta os principais resultados da análise 
respeitante ao segundo ano de aplicação do Guia 
de Aplicação dos Indicadores de Qualidade da 
Auditoria, onde são percetíveis diferentes abor-
dagens pelas auditoras abrangidas pelo Guia. 

No ciclo 2021/2022, a CMVM promoveu a rea-
lização de diversas interações junto dos audito-
res e dos órgãos de fiscalização de Entidades 
de Interesse Público (EIP), com o objetivo de ob-
ter informação útil para efeitos de supervisão e 
identificar matérias sobre as quais a CMVM pode, 
futuramente, emitir recomendações. Os princi-
pais resultados destas interações – órgãos de 
fiscalização de EIP e a seleção e monitorização 
da atividade dos auditores; investimento pelos 
auditores de EIP; independência dos auditores 
de EIP – são apresentados no Capítulo 6. 

No Capítulo 7 são apresentadas as sanções 
de carácter contraordenacional que decorrem 
das irregularidades identificadas em sede de su-
pervisão. Em 2021 destacam-se 3 contraordena-
ções muito graves, as quais estão relacionadas 
com o incumprimento do dever de comunica-
ção à CMVM de situações suscetíveis de gerar a 
emissão de uma opinião com reserva e do dever 
de emitir uma escusa de opinião de forma fun-
damentada quando a matéria de apreciação seja 
inexistente, significativamente insuficiente ou 
ocultada.

No Capítulo 8 são elencadas as principais 
alterações decorrentes da entrada em vigor 
da Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, que 
veio alterar, entre outros, o Regime Jurídico da 
Supervisão de Auditoria e o Estatuto da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas.

Por último, no Capítulo 9 são apresentadas 
algumas perspetivas para o Ciclo 2022/2023.

CMVM | setembro de 2022

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.1. O MERCADO DE AUDITORIA2

1. AUDITORIA
EM PORTUGAL

O número de Revisores Oficiais de Contas 
(ROC) / Sociedades de Revisores Oficiais 

de Contas (SROC) registados na CMVM3 registou 
uma ligeira redução, passando de 1.414 em 2020 
para 1.366 em 2021 (Quadro 1)4.  

O número de Entidades de Interesse Público 
(EIP) em 2021 fixou-se em 1.211 (1.141 em 2020) o 
que corresponde a um aumento (70 entidades) 

face ao ano anterior. O número de auditores de 
EIP diminuiu face a 2020, passando de 51 audi-
tores de EIP em 2020 para 50 auditores de EIP 
em 2021. 

No que se refere ao universo de EIP, à se-
melhança do verificado em 2019 e 2020, as tipo-
logias que se destacam são os organismos de 
investimento coletivo (31%), os fundos e socie-

2
 Com base em informação reportada pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Regulamento da 

CMVM n.º 2/2017, de 1 de maio e outra informação reportada.
3

 Do total de ROC registados na CMVM em 2021 e 2020, apenas 401 e 403 ROC, respetivamente, emitiram opiniões de auditoria.
4

 A maioria dos Quadros consta em Anexo.

2021: 1.175
2020: 1.227

ROC

2021: 191
2020: 187

SROC

2021: 32.206
2020: 31.626

Relatórios

2021: 1.211
2020: 1.141

EIP

2021: 50
2020: 51

Auditores
de EIP

2021: €144 M
2020: €142 M

Volume
Negócios

61% honorários 
totais (2021) 

43% relatórios
emitidos (2021)

Top 20
Auditores

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


7

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2021 | 2022

Voltar ao índice cmvm.pt

dades de capital de risco (23%) e os fundos de 
pensões (20%). Na evolução de 2020 para 2021, 
salienta-se igualmente o aumento do número de 
EIP na tipologia de fundos e sociedades de capi-
tal de risco (60), correspondente a um aumen-
to de cerca de 27% face a 2020 (Quadro 2). Uma 
das alterações introduzidas ao Regime Jurídico 
da Supervisão de Auditoria (RJSA) em 2022, é a 
alteração do número de categorias de EIP, esti-
mando-se uma redução em cerca de 80% no nú-
mero de EIP e uma redução em cerca de 40% do 
número de auditores de EIP.

No que respeita ao número total de relató-
rios reportados à CMVM, observou-se um au-
mento no exercício de 2021 (+1,8%), de 31.626 
relatórios em 2020 para 32.206 relatórios em 
2021 (Quadro 3).

Em 2021, verifica-se que o Volume de 
Negócios de Auditoria aumentou face a 2020 
e, em contrapartida, o Volume de Negócios as-

sociado a Serviços Distintos de Auditoria (SDA) 
diminuiu face ao período homólogo. Em 2021, 
o peso do Volume de Negócios agregado asso-
ciado a SDA corresponde a menos de 50% do 
Volume de Negócios total (Quadro 4).

Verificou-se também em 2021 um aumento 
dos auditores com um volume de negócios su-
perior a 1 milhão de euros (20 entidades) face a 
2020 (18 entidades), sendo que estas socieda-
des representam 61% dos honorários totais e 
43% do total de relatórios emitidos (Quadros 5 
e 6). 

A importância desta evolução – seja por via 
orgânica ou por via de fusão ou aquisição – é es-
pecialmente relevante para a criação de me-
lhores e maiores condições para resposta ao 
investimento requerido pela atividade de audi-
toria, em sintonia com os padrões internacio-
nais aplicáveis e as exigências da sociedade 
em que as entidades auditadas se inserem.

1.1.1. Matérias relevantes de auditoria

Decorrente das ações de supervisão 

realizadas, constata-se que nem sempre 
os procedimentos declarados pelos 
ROC/SROC nas CLC/RA são devidamente 
documentados nos dossiês de auditoria 
ou os procedimentos descritos não 
permitem mitigar os principais riscos 
significativos identificados. 
Esta matéria continuará a ser analisada 
nas ações de supervisão da CMVM.

As matérias relevantes de auditoria incluídas 
nas Certificações Legais das Contas/Relatórios 
de Auditoria (CLC/RA) emitidos pelos ROC/
SROC, visam proporcionar informações adi-
cionais aos utilizadores das demonstrações fi-
nanceiras sobre as matérias que no julgamen-
to do auditor foram as de maior importância. 
Nos últimos 6 anos destacam-se como maté-
rias relevantes de auditoria comunicadas pelos 
auditores de EIP que integram o PSI5  a recupe-

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

5
 Entidades que integram o PSI em julho de 2022: 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., Greenvolt Energias Renováveis, S.A., Jerónimo 

Martins - SGPS, S.A., Mota-Engil, SGPS, S.A., NOS, SGPS, S.A., REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., Semapa - Sociedade de Investimento 

e Gestão, SGPS, S.A., SONAE - SGPS, S.A. e The Navigator Company, S.A.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.1.2. Comunicações à CMVM (artigo 81.º do EOROC)

Em 26 de novembro de 2021, foi publicada 
uma nova FAQ pela CMVM que endereça 

o dever de comunicação previsto no n.º 1 
do artigo 81.º do Estatuto da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas6. Verifica-

se ainda que existem auditores que não 

reportam ou não são tempestivos no 

reporte das situações.

Esta matéria continuará a ser analisada nas 

ações de supervisão da CMVM.

6
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs_Auditoria_22.aspx

7
 Valor atualizado face ao incluído no Relatório de Controlo de Qualidade da Auditoria Ciclo 2020/2021 (178 situações reportadas por 11 ROC/SROC de EIP) de-

corrente do recebimento de novos reportes com referência ao ano de 2020, após 30 de junho de 2021.

O auditor  que realize a revisão legal das contas 
de uma EIP deve comunicar imediatamente às 
autoridades competentes pela supervisão dessa 
EIP quaisquer informações respeitantes a essa 
entidade e a outras estreitamente relaciona-
das de que tenha tomado conhecimento duran-
te essa revisão legal das contas e que possam 
implicar qualquer uma das situações descritas 
no  n.º 1 do artigo 81.º do Estatuto da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (EOROC). A comuni-
cação deve ser dirigida à CMVM quando respeita 
a EIP sob a supervisão da CMVM. No que concer-
ne às demonstrações financeiras com referên-
cia ao exercício de 2021, foram comunicadas à 
CMVM 188 situações, efetuadas por 13 ROC/SROC 
de EIP. Relativamente às demonstrações finan-
ceiras com referência ao exercício de 2020, fo-
ram comunicadas 236 situações7, efetuadas por 
12 ROC/SROC7 de EIP. Nos Quadros 8 e 9 são apre-
sentadas as tipologias de situações reportadas 
por tipologia de entidade, conforme comunica-
ção prevista no número 1 do artigo 81.º do EOROC.

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

rabilidade de ativos não correntes, incluindo o 
goodwill, as provisões e passivos contingen-
tes e o reconhecimento do rédito. Verifica-se 
que a maior parte das matérias relevantes de 
auditoria estão relacionadas com matérias de 
elevado julgamento e incerteza, destacando-
-se as estimativas contabilísticas. Neste sen-
tido, sendo matérias relevantes de auditoria 

com elevado julgamento e incerteza, é funda-
mental e determinante a sua correta e completa 
documentação.

O número médio de matérias relevantes de 
auditoria por relatório de auditoria em cada um 
dos anos, relativamente a EIP que integram o 
PSI, é de quatro (Quadro 7).

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs_Auditoria_22.aspx
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1.2. HONORÁRIOS

8
  Entidades que não se classificam como Entidades de Interesse Público.

9
 Os honorários médios por tipologia de EIP correspondem ao total de honorários para todos os serviços contratados a dividir pelo número total de rela-

tórios emitidos.
10

 O valor dos honorários médios por relatório corresponde ao quociente entre o valor total de honorários contratados com a EIP e o número total de relató-

rios emitidos (CLC/RA sobre contas individuais e consolidadas e outros relatórios emitidos).
11

 Excluem-se os bancos classificados como emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado: Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., Banco Comercial Português, S.A., Banco Santander Totta, S.A., Banco BPI, S.A., Novo Banco, S.A., Caixa Económica Montepio Geral, Caixa 

Económica Bancária, S.A. e Haitong Bank, S.A.

O valor global dos honorários de auditoria (EIP 
e NEIP8) registou um aumento de 4%, passan-
do de 177.800 milhares de euros em 2020 para 
184.867 milhares de euros em 2021, decorren-
te essencialmente do aumento do número de 
relatórios emitidos (Quadro 10). Em 2021 não 
existiram alterações significativas na repar-
tição dos honorários de auditoria por audito-
res de EIP e NEIP, sendo que os auditores de 
EIP representam cerca de 69% do total dos 
honorários (67% em 2020) (Quadro 11). No que 
se refere ao valor dos honorários médios por 
tipologia de EIP9, o valor dos honorários mé-
dios apresenta uma evolução positiva, exce-
to no que se refere a Emitentes e a Fundos e 
Sociedades de Titularização de Créditos, em 
que se verificou, em 2021, uma redução de 7,1% 
e 11,8%, respetivamente, face ao ano de 2020 
(Quadro 12).

Como referido no relatório do ciclo anterior, 
o valor dos honorários médios por tipologia de 
EIP permite colocar em perspetiva a extensão, 
profundidade, controlo e tempo despendido na 
execução dos trabalhos de auditoria e realça a 
importância de o órgão responsável pela con-
tratação dos trabalhos de auditoria conside-
rar e ponderar nesse processo outros fatores 
de avaliação que não apenas o preço. Da análi-
se do valor dos honorários médios de auditoria 

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

Em dezembro de 2021, a CMVM emitiu um 

conjunto de recomendações e boas práticas 

no processo de seleção dos auditores pelos 
órgãos de fiscalização, respeitante aos 
fatores que podem ser considerados na 
determinação de critérios de seleção dos 
auditores, de forma transparente e não 
discriminatória.

para alguns tipos de EIP destaca-se o seguinte:
• Em 2021, os honorários médios por relató-

rio10 das Empresas Públicas (Quadro 13) va-
riaram entre os 5,5 mil euros e os 114 mil eu-
ros (em 2020 variaram entre os 5 mil euros 
e os 103 mil euros). Quanto aos Organismos 
de Investimento Coletivo (Quadro 14), conti-
nuam a verificar-se honorários médios por 
relatório de extremo baixo valor (em parti-
cular nos fundos de investimento mobiliá-
rio). Em 2021, os honorários médios relati-
vos a Organismos de Investimento Coletivo 
variaram entre os 39,5 euros e os 28,5 mil 
euros; 

• No que respeita às Instituições de Crédito 
(não Emitentes11) (Quadro 15), em 2021, com 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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exceção das Caixas de Crédito Agrícola, ve-
rifica-se um aumento dos honorários mé-
dios por relatório (Bancos 21,5% e Outros 
7,9%). Os honorários médios relativos a 
Instituições de Crédito (não Emitentes11) 
variaram entre os 4,8 mil euros e os 476 
mil euros. Relativamente às empresas de 
seguros e resseguradoras (Quadro 16), em 
2021, verifica-se um aumento dos honorá-
rios médios por relatório em todos os ra-
mos de seguros. Os honorários médios por 
relatório relativos a Empresas de Seguros 
e Resseguradoras variaram entre os 5 mil 
euros e os 281 mil euros;

• Por último, quanto aos Emitentes de va-
lores mobiliários admitidos à negociação 
num mercado regulamentado (Quadro 17), 
em 2021, em todas as tipologias verifica-
-se uma redução dos honorários médios 
por relatório. Os honorários médios relati-
vos a Emitentes de valores mobiliários ad-
mitidos à negociação num mercado regu-
lamentado variaram entre os 1.000 euros e 
os 1.021 mil euros.

Tendo em consideração a natureza e a comple-
xidade de algumas EIP, em 2021, os honorários 
médios por relatório emitido mantém-se em ní-
veis muito baixos (Quadros 12 a 17). Esta situa-
ção suscita a reflexão sobre a necessidade das 
Autoridades competentes tomarem medidas 
adequadas para assegurar que os honorários 
de auditoria praticados nessas EIP permitem 
a realização de auditorias com os recursos ne-
cessários para assegurar – de forma completa, 
continua e consistentemente – uma auditoria 
com qualidade.

Tendo por base um estudo realizado em 
2022 pelo IFAC12 destacamos as seguintes con-
clusões: os honorários de auditoria nos Estados 
Unidos e no Canadá (2020) representam 0,44% 
e 0,33%, respetivamente, do total do volu-
me de negócios das entidades auditadas, en-
quanto na União Europeia representam apenas 
0,15%. Neste estudo, Portugal (0,05%), a par da 
Roménia (0,04%), Polónia (0,05%), Dinamarca 
(0,05%), Estónia (0,03%), Eslováquia (0,04%) 
e Ucrânia (0,02%), tem uma das percentagens 
mais baixas, sendo que os países europeus 
com maior percentagem são a França (0,21%), 
Holanda (0,19%) e Reino Unido (0,18%).

12
 IFAC-Audit-Fees-Survey-2022.pdf

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

Os resultados apresentados suscitam dúvidas e indícios de que a relação entre 
os honorários aplicados em situações concretas, por exemplo, pela natureza da 
atividade, dos ativos ou do volume de negócios subjacentes, e a qualidade da 
auditoria exigível pode, em alguns casos, comprometer o dever previsto no artigo 
59.º do EOROC. 

Esta matéria continuará a ser analisada nas ações de supervisão da CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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13
 Questionário enviado aos 431 órgãos de fiscalização de EIP (1.141), tendo por referência a posição a 31 de dezembro de 2020. Entre outros objetivos, 

procurou obter-se um conjunto de informação relevante sobre o processo de seleção e/ou monitorização da atividade do auditor externo. Foram rececio-

nadas 607 respostas, que corresponde a 53,2% do total de EIP com referência a 31 de dezembro de 2020.
14

 8 Emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado, 28 Empresas Públicas, 7 Empresas de Seguros, 1 Fundo de 

Capital de Risco, 45 Fundos de Pensões, 2 Fundos de Titularização de Créditos, 9 Instituições de Crédito, 54 Organismos de Investimento Coletivo e 3 

Sociedades Gestoras de Participações Sociais de Seguros.

Ainda sobre o mercado de auditoria nacio-
nal, decorrente das interações efetuadas pela 
CMVM junto dos órgãos de fiscalização de EIP13, 
verificou-se que a percentagem dos honorários 
de auditoria face ao volume de negócios de 157 
EIP14 era inferior a 0,03%.

Independentemente da divergência de va-
lores entre a análise promovida pela CMVM 
(0,03%) e pelo IFAC (0,05%), releva a dimensão 
da diferença do mercado português face à mé-
dia da União Europeia (0,15%). 

A CMVM considera ter elevada pertinên-
cia esta diferença relativa dos honorários por-
que a qualidade dos serviços de auditoria pres-

tados tem correlação positiva com o seu custo 
(e os honorários são função desse custo). Uma 
persistente baixa remuneração dos serviços 
prestados tem uma elevada probabilidade de 
expressar, no médio ou longo prazo, nomeada-
mente (i) uma redução sobre o controlo do de-
sempenho financeiro da entidade auditada; (ii) 
investidores e outras partes interessadas mais 
expostas a eventos não esperados, com poten-
cial impacto na confiança no sistema ou na eco-
nomia; ou (iii) uma baixa capacidade do auditor 
investir adequadamente para se adaptar às exi-
gências atuais e aos desafios futuros da ativida-
de de auditoria.

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

1.3. ÂMBITO DE ATUAÇÃO 

Nas atividades desenvolvidas pela CMVM no pe-
ríodo de 1 julho de 2021 a 30 de junho de 2022 
destacamos as seguintes:

Supervisões regulares e pontuais

A identificação das ações de supervisão regula-
res a realizar em cada ciclo tem em conta o mo-
delo de risco interno e as diretrizes previstas no 
Regulamento Europeu. O âmbito destas supervi-
sões engloba  a revisão do sistema de controlo 
de qualidade interno dos ROC/SROC que reali-
zam revisões legais das contas de EIP e a revi-

são dos dossiês de auditoria de EIP e NEIP, se-
lecionados de acordo com um modelo de risco, 
para avaliar o cumprimento das normas inter-
nacionais de auditoria e das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis. Estas ações de su-
pervisão podem ser presenciais, à distância ou 
híbridas. As ações de supervisão pontuais de-
correm de circunstâncias não regulares obser-
vadas no mercado (e.g., alertas, riscos específi-
cos), de denúncias recebidas ou de informações 
provenientes de diferentes fontes. 

Durante o período em análise, a execução 
das ações de supervisão presenciais foi ainda 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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caraterizada pelas circunstâncias relacionadas 
com a pandemia Covid-19 (como no ciclo ante-
rior), com a utilização de meios telemáticos de 
forma mais recorrente para a sua execução.

Os principais resultados das supervisões 
regulares são apresentados no Capítulo 2.2.1. e 
das supervisões pontuais são apresentados no 
Capítulo 2.2.2.

Supervisão contínua

No âmbito da supervisão contínua são execu-
tadas, entre outras, as atividades relacionadas 
com as seguintes matérias:

i) Rotação das firmas de auditoria e dos sócios 
responsáveis pelos trabalhos de auditoria; 

ii) Avaliação do cumprimento da não presta-
ção de serviços proibidos; 

iii) Análise do cumprimento dos deveres dos 
auditores em matérias relacionadas com a 
Prevenção do branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo (PBCFT); 

iv) Análise sobre os deveres de reporte de in-
formação à CMVM; e

v) Análise de denúncias sobre a atuação de 
ROC/SROC de EIP e NEIP.

Os principais resultados da supervisão con-
tínua são apresentados no Capítulo 2.2.3.

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

A responsabilidade final pela supervisão do exer-

cício da atividade de auditoria em Portugal é da 
CMVM, de acordo com o estabelecido no RJSA. 
Esta responsabilidade abrange a supervisão do 
sistema de controlo de qualidade efetuado pela 
OROC15,  tendo por objeto os ROC e SROC que não 
realizem revisão legal das contas de EIP. 

O Regulamento Europeu prevê que para as-
segurar um nível elevado de confiança dos in-
vestidores e dos consumidores no mercado in-
terno, evitando conflitos de interesses, os ROC 
e SROC deverão estar sujeitos a uma supervi-
são adequada por parte de autoridades com-
petentes independentes do exercício profis-
sional da auditoria e que tenham a capacidade, 
os conhecimentos técnicos e os recursos ade-
quados. Desta forma, o processo de supervisão 
pela CMVM do sistema de controlo de qualida-
de efetuado pela OROC reveste-se de particular 
importância.

Os resultados da supervisão relativamente 
ao ciclo 2019/2020 são apresentados em maior 
detalhe no Capítulo 2.2.4.

Procedimentos administrativos

A CMVM16 tem a responsabilidade de efetuar o 
registo – e respetivos averbamentos – de audi-
tores para o exercício de funções de interesse 
público. Neste sentido, a CMVM  avalia, nomea-
damente, se estão preenchidos os requisitos 
relativos à idoneidade, qualificação, experiên-
cia profissional e adequação de meios técnicos, 
humanos e organizacionais para o exercício de 
atividade. 

15
 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.

16
 Nos termos dos artigos 6.º e seguintes do RJSA.

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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No ciclo 2021/2022 deram entrada 239 procedi-
mentos administrativos (185 processos no ciclo 
2020/2021), tendo sido deferidos 252 procedi-
mentos administrativos associados a registos e 
averbamento (142 deferidos no ciclo 2020/2021). 
Destes 252 procedimentos administrativos, 
26 correspondem a novos registos (34 no ciclo 
2020/2021) de ROC/SROC (20 ROC e 6 SROC) e 
226 correspondem a outros averbamentos e al-
terações ao registo público dos ROC/SROC (108 
no ciclo 2020/2021).

No ciclo 2021/2022 foram recebidos 162 
Questionários de Avaliação de Adequação para 
Exercício de Funções de Interesse Público no 
âmbito da avaliação da idoneidade17 de ROC/
SROC (118 no ciclo 2020/2021), tendo sido iden-
tificados 34 questionários com indícios de pos-
sível inadequação18 (14 no ciclo 2020/2021) que 
conduziram a uma análise mais aprofundada, 
mas que permitiu concluir que tais indícios não 
punham em causa a idoneidade dos respetivos 
ROC/SROC. 

A CMVM executa ainda outros procedimen-
tos administrativos, como por exemplo o pro-
cedimento relativo à extensão da nomeação do 
ROC ou da SROC para um novo mandato, a títu-
lo excecional, nos termos e condições previstos 
no n.º 6 do artigo 17.º do Regulamento Europeu. 
No ciclo 2021/2022, verificaram-se 4 pedidos 
de extensão de mandato (2 no ciclo 2020/2021) 
e foram deferidos favoravelmente dois pedidos 

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

REGISTOS E AVERBAMENTOS

2021: 252
2020: 142

Registos
e averbamentos

2021: 162
2020: 118

Idoneidades

2021: 34
2020: 14

Idoneidades
indícios

Nos termos do art.º 6 do Regulamento n.º 

4/ 2015, os auditores registados solicitam 

à CMVM o averbamento de alterações à 

informação constante do registo no prazo 
de cinco dias após a ocorrência dos factos.
Em sede de supervisão, verifica-se que nem 

sempre estes prazos são cumpridos pelos 

auditores.

Esta matéria continuará a ser analisada nas 

ações de supervisão da CMVM.

17
 No âmbito das Orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas emitidas 

pela CMVM em 09/09/2020, disponíveis em https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200909a.aspx?v=, foram definidos proce-

dimentos de verificação da aptidão de ROC e SROC para o exercício de funções de interesse público, em particular a avaliação da idoneidade. Assim, o 

preenchimento e envio à CMVM do Questionário de Avaliação de Adequação para Exercício de Funções de Interesse Público, anexo às referidas orienta-

ções, passou a constituir um elemento necessário à completude instrutória de processos de novo registo de ROC e SROC junto da CMVM e determinados 

averbamentos ao registo.
18

 De acordo com as Orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas, emi-

tidas pela CMVM em 09/09/2020, os factos e/ou indícios, com relevância, efetiva ou potencial, podem ser de natureza criminal ou contraordenacional, 

regulatória, disciplinar, deontológica ou profissional, patrimonial ou reputacional.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200909a.aspx?v="
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(no ciclo anterior foi deferido favoravelmente 
um pedido).

No primeiro semestre de 2022, foram ainda 
concluídos três procedimentos administrativos 

nos quais foi decidida a suspensão, por iniciati-
va da CMVM, de três auditores pela verificação 
de factos que obstavam à manutenção do regis-
to para o exercício de funções de auditoria.

1.4. ESTRUTURA 

No período entre 1 de julho de 2021 e 30 de ju-
nho de 2022, a CMVM contou em média com 14 
colaboradores afetos à atividade de supervisão 
de auditoria. Os colaboradores que exerceram 
supervisão durante o presente ciclo receberam 

formação profissional atualizada nos domínios 
da revisão legal das contas e do relato financei-
ro, bem como formação específica em matéria 
de verificações de controlo da qualidade. l

1. AUDITORIA EM PORTUGAL

2. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA
NO CICLO 2021/2022

A CMVM tem como objetivo, entre outros, 
melhorar a tempestividade das supervi-

sões realizadas e simplificar o processo de co-
municação às entidades, através do reforço dos 
procedimentos internos de organização, tipifi-
cação das irregularidades (findings) e da estru-
tura dos relatórios de supervisão.

No ciclo de supervisão 2021/2022 procu-
rou-se incluir no âmbito das ações de supervi-
são um maior foco nas áreas de risco e trans-
mitir as conclusões preliminares das ações de 
supervisão de forma mais célere. Este processo 
vai continuar a ser melhorado.

2.1. METODOLOGIA DE SUPERVISÃO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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FIGURA 1 - 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)

O modelo de risco contempla as exigências pre-
vistas 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, nomeada-
mente, os indicadores financeiros das EIP (e.g. 
capitalização bolsista, situação económico-fi-
nanceira) e a dimensão dos auditores (e.g. nú-
mero de EIP auditadas, volume de negócios).

O âmbito das supervisões regulares englo-
ba, geralmente, as seguintes áreas:

• Revisão do sistema de controlo  
de qualidade interno (SCQI) 

i) Avaliação do sistema de controlo de quali-
dade interno do ROC ou SROC;

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

iii) Avaliação do cumprimento das normas de 
auditoria de controlo da qualidade aplicá-
veis, nomeadamente a norma internacio-
nal de controlo de qualidade ISQC 119 e dos 
requisitos em matéria de deontologia e 
independência;

19
 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.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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iv) Avaliação da quantidade e qualidade dos re-
cursos 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 selecio-
nados, são analisadas, em especial, as áreas 
de maior risco que incluem as várias fases do 
processo de auditoria (Planeamento, Execução 
e Conclusão). Para esse efeito, a CMVM desen-
volveu guias específicos (que adequa em fun-
ção das especificidades de cada ação: Figura 
1, C) que orientam as equipas de supervisão em 
cada uma das matérias avaliadas:

i) Planeamento: a) estratégia global e pla-
no de auditoria; b) determinação da mate-
rialidade; e c) processo de identificação e 
avaliação dos riscos de distorção material, 
bem como o processo de resposta aos ris-
cos avaliados de distorção material;

ii) Execução: as áreas selecionadas têm em 
consideração a natureza da entidade audi-
tada, sendo considerados os fatores espe-
cíficos relacionados com o setor de ativida-
de em que a mesma se insere, transações 
e acontecimentos relevantes ocorridos no 
exercício em análise, entre outros;

iii) Conclusão: a) avaliação efetuada pelo 
Auditor sobre a suficiência e apropriação 
da prova de auditoria obtida face aos ris-
cos de distorção material identificados; b) 

revisão efetuada sobre as divulgações ma-
teriais incluídas nas demonstrações finan-
ceiras; c) comunicações realizadas com os 
encarregados de governação; d) conteúdo 
da declaração do órgão de gestão, da CLC/
RA e do relatório adicional dirigido ao ór-
gão de fiscalização; e) revisão e supervisão 
pelo sócio responsável pelo trabalho; e f) 
revisão de controlo de qualidade interno do 
trabalho.

O Conselho de Administração da CMVM 
delibera sobre todos os relatórios finais das 
ações de supervisão, sendo que a atividade de 
avaliação do mérito contraordenacional das ir-
regularidades (findings) identificadas nos rela-
tórios finais é realizada de forma autónoma e 
independente da atividade de supervisão de 
auditoria.

Após a aprovação do relatório final pelo 
Conselho de Administração da CMVM (Figura 
1, J), são emitidas recomendações20 ao auditor 
para que adote medidas que permitam repor 
a conformidade com a lei e os regulamentos 
aplicáveis para todos os findings identificados 
na ação de supervisão. Subsequentemente 
e no prazo estabelecido, os ROC ou SROC de-
vem adotar essas recomendações com base 
em ações e medidas por si definidas (na se-
quência da análise das causas para as irregu-
laridades (findings) identificadas - root cause 
analysis - que os auditores devem promover). 
Posteriormente, essas ações e medidas são 
objeto de análise pela CMVM.

20
 Para cada uma das irregularidades (findings) identificadas no âmbito das ações de supervisão é efetuada uma recomendação pela CMVM conforme esta-

belecido no número 1 do artigo 42.º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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21
 A severidade atribuída às irregularidades (findings) identificadas no âmbito do sistema de controlo de qualidade interno do ROC/SROC tem em conside-

ração a probabilidade de a situação identificada ter afetado significativamente a avaliação de independência, a qualidade dos trabalhos de auditoria ou de 

ter causado danos significativos a terceiros. No que se refere às irregularidades (findings) identificados no âmbito da ação de supervisão a um dossiê de 

auditoria, a análise da severidade tem em consideração a probabilidade de a situação identificada ter afetado a independência, a opinião emitida ou de ter 

causado danos significativos a terceiros.
22

 Das quais 7 regulares e 6 pontuais.
23

 Das quais 9 regulares e 12 pontuais.
24

 Das quais 5 regulares e 1 pontual.
25

 Das quais 1 regular e 16 pontuais.
26

 Das quais 6 regulares e 11 pontuais.

Modelo de Gradação (Grading)

A CMVM implementou no ano de 2020 um 
Modelo de Gradação (Grading) para a avaliação 
da gravidade das irregularidades detetadas nas 
ações de supervisão. Este Modelo tem permiti-
do um maior foco e melhor distinção na avalia-
ção que a CMVM faz das irregularidades deteta-
das, bem como a sua identificação perante os 
auditores21.

O Comité de Grading tem como função ava-
liar o nível de severidade de cada uma das irre-
gularidades (findings) identificadas e, sempre 
que aplicável, propor, justificadamente, a alte-
ração do nível atribuído quando este difira do ní-
vel inicial proposto pelo coordenador da ação de 
supervisão (Figura 1, F e I – Sessão preliminar/ 
final do Comité de Grading). 

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

2.2. AÇÕES DE SUPERVISÃO NO CICLO 2021/2022

No ciclo 2021/2022 foram abertas 13 ações de 
supervisão presencial22 e 174 ações de super-
visão contínua. No mesmo período, foram en-
cerradas 21 ações de supervisão presencial23 

(ações iniciadas em ciclos anteriores) e 139 
ações de supervisão contínua.

No ciclo 2020/2021 foram abertas 6 ações 
de supervisão presencial24 e 28 ações de su-
pervisão contínua. No mesmo período, foram 
encerradas 17 ações de supervisão presencial25 
(ações iniciadas em ciclos anteriores), 96 ações 
de supervisão contínua e 6 ações de supervi-
são urgentes. 

No ciclo 2019/2020 foram abertas 1 ação 
de supervisão presencial, 138 ações de super-
visão contínua e 10 ações de supervisão ur-
gentes. No mesmo período, foram encerradas 

17 ações de supervisão presencial26  (ações ini-
ciadas em ciclos anteriores), 29 ações de su-
pervisão contínua e 3 ações de supervisão 
urgentes.

Irregularidades (findings*)

Outros
findings

Ciclo 2021/2022: 48
Ciclo 2020/2021: 6

Ciclo 2021/2022: 440
Ciclo 2020/2021: 193

Findings
significativos

* Ações regulares e pontuais

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Tendo em consideração a evolução face aos ci-
clos de 2020/2021 e 2019/2020, verifica-se que 
a média de irregularidades por ação de super-
visão identificadas no sistema de controlo de 
qualidade interno dos ROC/SROC e das irregu-

laridades ao nível dos dossiês de auditoria, tem 
vindo a apresentar uma trajetória decrescente. 
Porém, a média de irregularidades identifica-
das por supervisão continua elevada:

2.2.1. Supervisão regular

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

QUADRO 18 – IRREGULARIDADES (FINDINGS) EM AÇÕES DE SUPERVISÃO REGULAR

 N.º de irregularidades (findings) N.º de outras irregularidades
	 significativas

 
(findings) 

2021/2022 9 2 14 16 94 288 382 398

2020/2021 1 - 3 3 19 15 34 37

2019/2020 6 3 55 58 125 168 293 351

Ciclo N.º ações concluídas SCQI27 Dossiês Total SCQI27 Dossiês Total

Total de 
irregularidades 

(findings)

A redução do número de irregularidades sig-
nificativas (findings significativos) ao nível dos 
dossiês de auditoria ocorrida nos últimos dois 
ciclos é explicada pela combinação do número 
de ações concluídas, o âmbito dessas ações de 
supervisão e as entidades auditadas, bem como 
das alterações ocorridas no sistema de supervi-
são da CMVM, nomeadamente com a implemen-
tação do Modelo de Gradação (Grading) – no início 
de 2020 – que permitiu, a formalização de crité-
rios de classificação de irregularidades (findin-
gs), e aumentar a consistência na sua aplicação.

Apresenta-se de seguida o detalhe das 
9 ações de supervisão concluídas no ciclo 
2021/2022 por tipologia de auditores. Foram 
concluídas 2 ações de supervisão regular às 
empresas que constituem as 11 maiores firmas 
(“BIG 11”) e 7 ações em outras firmas. Nas BIG 11 
foram identificadas 256 irregularidades (findin-
gs) e nas outras firmas foram identificadas 142 
irregularidades (findings).

27
 Sistema de Controlo de Qualidade Interno.

Os ROC/SROC devem continuar a efetuar 
os esforços necessários para assegurar 
um efetivo compromisso com os princípios 
estabelecidos nas normas internacionais 
de auditoria na execução dos trabalhos de 
auditoria e na implementação de um sistema 
de controlo de qualidade interno
que promova a qualidade da auditoria e o 
cumprimento dos requisitos legais
e regulamentares a que o auditor está sujeito.
O detalhe das principais recomendações 

emanadas em resposta às

irregularidades (findings) identificadas consta 

do Capítulo 3.
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QUADRO 19 – IRREGULARIDADES (FINDINGS) IDENTIFICADOS NAS AÇÕES DE SUPERVISÃO 
REGULAR CONCLUÍDAS NO CICLO 2021/2022 POR TIPOLOGIA DE AUDITORES

 N.º de irregularidades (findings) N.º de outras irregularidades
	 significativas

 
(findings) 

BIG 1128  2 - 7 7 59 190 249 256

RESTANTES 7 2 7 9 35 98 133 142

TOTAL 9 2 14 16 94 288 382 398

Ciclo N.º ações concluídas SCQI27 Dossiês Total SCQI27 Dossiês Total

Total de 
irregularidades 

(findings)

Ao nível dos dossiês de auditoria, que inclui a ve-
rificação do cumprimento das ISA e demais dis-
posições legais e regulamentares relacionadas 
com os trabalhos de interesse público, foram 
identificadas irregularidades (findings) que re-
querem a implementação de melhorias por parte 
dos ROC e SROC. 

Em concreto, as 16 irregularidades signi-
ficativas (findings significativos), identificadas 
no âmbito das ações de supervisão encerradas 
no ciclo 2021/2022, apresentadas no Quadro 20 
(em Anexo) relacionam-se com:

• Ética e independência: prestação de servi-
ços de auditoria a cliente em que a respon-
sabilidade pela contabilidade foi assumida 
por colaborador de uma entidade da rede da 
SROC e na qual o ROC responsável pela au-
ditoria participa no capital;

• Segregação de funções (execução do tra-
balho de auditoria, controlo de qualidade 
do trabalho de auditoria e monitorização): 
inexistência de segregação de funções en-

tre o sócio responsável pelo trabalho de au-
ditoria, do revisor de controlo de qualidade 
interno do trabalho de auditoria e do sócio 
responsável pelo processo de monitoriza-
ção interna, relativamente ao mesmo traba-
lho de auditoria de EIP;

• Auditoria de grupos: procedimentos al-
ternativos de auditoria insuficientes em 
resposta a reserva incluída na opinião de 
auditoria do auditor de componente signi-
ficativo, com impacto material nas contas 
consolidadas da entidade auditada;

• Estimativas contabilísticas, incluindo justo 
valor: documentação insuficiente da avalia-
ção efetuada pelo auditor à valorização ao 
justo valor dos ativos imobiliários, incluindo 
a avaliação da metodologia e dos principais 
pressupostos utilizados na avaliação dos 
imóveis; 

• Documentação de suporte ao expresso na 
CLC: (i) insuficiência da documentação re-
fletida no dossiê de auditoria dos procedi-
mentos de auditoria realizados que susten-

28
 BDO & Associados, SROC, Lda., Deloitte & Associados, SROC, S.A., Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., KPMG & Associados, SROC, S.A., Mazars 

& Associados, SROC, S.A., Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda., Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A., Grant Thornton & Associados, 

SROC, Lda., Moore Stephens & Associados, SROC, S.A., Oliveira, Reis & Associados, SROC, S.A. e PKF & Associados, SROC, Lda.
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tam a incapacidade, expressa na opinião 
emitida, de obtenção de prova para concluir 
sobre o rédito da entidade auditada; e (ii) 
inexistência de evidência no dossiê de au-
ditoria de realização de determinados pro-
cedimentos de auditoria descritos na CLC 
como tendo sido executados; e

• Outras irregularidades significativas: (i) in-
cumprimento do dever de supervisão e re-
visão do trabalho por parte do sócio res-
ponsável pelo trabalho de auditoria; (ii) 
inexistência de revisão de controlo de qua-
lidade do trabalho em EIP; (iii) inexistên-
cia de evidência de comunicação escrita à 
gestão e ao órgão de fiscalização das defi-
ciências significativas identificadas no sis-
tema de controlo interno que conduziram à 
incapacidade do auditor obter prova de au-
ditoria suficiente e apropriada para concluir 
sobre o rédito de EIP; e (iv) insuficiência da 

prova de auditoria relacionada com divulga-
ções obrigatórias no Relatório e Contas da 
EIP auditada, num contexto de insuficiência 
em divulgações materiais e obrigatórias de 
acordo com o referencial de relato financei-
ro aplicável e de acordo com outros requisi-
tos legais e regulamentares.

Em complemento às irregularidades  
(findings) significativas aqui identificadas, no 
Capítulo 3 são apresentadas as principais re-
comendações efetuadas pela CMVM que de-
correm de outras irregularidades identificadas 
nas ações de supervisão presencial (regulares e 
pontuais) concluídas ou em curso que carecem 
de melhoria por parte dos auditores.

Encontram-se em curso 7 ações de supervi-
são regular, sendo que para 2 foi emitido o rela-
tório interlocutório no ciclo 2021/2022.

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

A CMVM realiza também ações de supervisão 
pontuais, decorrentes de circunstâncias não 
regulares observadas no mercado (e.g., alertas, 
riscos específicos), de denúncias recebidas 
ou de informações provenientes de diferentes 
fontes.

As ações de supervisão pontuais realiza-
das no último ciclo incidiram sobre as seguin-
tes temáticas:

• Atuação em conformidade e com respei-
to pelos princípios éticos e de deontologia 
profissional;

• Cumprimento dos deveres de 
independência;

• Qualidade da documentação de auditoria;
• Suficiência e adequação de prova reco-

lhida de suporte a relatórios emitidos ao 
abrigo do n.º 4 do artigo 304.º-C do Código 
dos Valores Mobiliários (e cumprimento de 
outros deveres inerentes à prestação do 
serviço);

• Cumprimento dos deveres inerentes ao ar-
quivo de auditoria; e

• Atividade como auditor sem registo na 
CMVM.

2.2.2. Supervisão pontual

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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QUADRO 21 – IRREGULARIDADES (FINDINGS) SIGNIFICATIVAS
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO PONTUAL

2021/2022 12 6 26 32 58 90

2020/2021 16 1 2 3 60 63

2019/2020 11 - 10 10 59 69

Ciclo SCQI27 Dossiês Total

N.º de irregularidades
(findings)	significativas

N.º de outras
irregularidades (findings) 

Aos números apresentados no quadro ante-
rior acrescem, nos dois ciclos anteriores, as 
ações de supervisão inerentes ao caso “Luanda 
Leaks”, desencadeadas no início de 2020, con-
forme descrito no relatório com os “Resultados 
globais do sistema de controlo de qualidade da 
auditoria - ciclo 2020/2021”.

Relativamente às 32 irregularidades (findin-
gs) significativas identificadas no âmbito das 
ações de supervisão pontuais encerradas no ci-
clo 2021/2022, as mesmas relacionam-se com 
as seguintes circunstâncias:

• Ética e independência: (i) prestação de 
serviços proibidos a EIP; (ii) inexistência 
de documentação das ameaças à indepen-
dência e das medidas de salvaguarda apli-
cadas; e (iii) prestação de serviços de au-
ditoria e relacionados com outras funções 
de interesse público a entidade com a qual 
o ROC responsável e pessoas estreitamen-
te relacionadas com o mesmo têm relação 
comercial relevante; 

• Atividade como auditor, incluindo a pres-
tação de serviços inerentes e a emissão da 
CLC de 10 entidades (não qualificadas como 
de interesse público), sem registo como au-
ditor na CMVM e na OROC;

• Falta de prova de suporte às conclusões: 

(i) os auditores suportaram as suas conclu-
sões de auditoria em indagações e/ou de-
clarações escritas sem corroborar as res-
postas obtidas com outro tipo de evidência 
e sem ter aplicado ceticismo profissional 
perante a prova de auditoria inconsistente 
entre as declarações obtidas e outras evi-
dências em sua posse; e (ii) os auditores 
utilizaram informação disponível para su-
portar o seu julgamento e não documenta-
ram a informação utilizada no dossiê;

• Qualidade dos relatórios emitidos: perante 
prova robusta da existência de distorções 
materiais, os auditores, nos seus relatórios 
de auditoria e nos relatórios subjacentes 
ao exercício de outras funções de interesse 
público: (i) não modificaram a opinião ex-
pressa; ou (ii) não apresentaram adequada-
mente as distorções em causa; e

• Incumprimentos de leis e regulamentos: 
incumprimento do dever de comunicação 
de determinada informação à autoridade 
competente pela supervisão da entidade 
auditada.

Em 30 de junho de 2022, encontravam-se 
em curso 18 ações de supervisão pontuais.

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

N.º de ações concluídas

Total de irregularidades 
(findings)
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2.2.3. Supervisão contínua

As ações de supervisão contínua encerradas no 
ciclo 2021/2022 (139), respeitam às seguintes 
matérias:

i) 3 ações de supervisão relacionadas com os 
deveres de reporte de informação à CMVM e 
qualidade da informação reportada à CMVM 
ao abrigo do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, 
que resultaram na emissão de recomenda-
ções aos auditores visados relacionadas com:

• Insuficiências na documentação relaciona-
das com a formalização contratual da pres-
tação de serviços (6 auditores); e

• Fragilidades no conhecimento dos seus de-
veres e nas formas de reporte à CMVM (20 
auditores).

ii) 124 ações de supervisão, das quais 123 es-
tão relacionadas com os deveres de reporte 
dos auditores em matéria de prevenção do 
branqueamento de capitais e financiamen-
to do terrorismo, em concreto com o cum-
primento do dever de informação à CMVM29, 
destacando-se:

• A emissão de recomendações a 24 audito-
res relacionadas com o cumprimento do de-

ver de informação em causa; e
• No que respeita a 5 auditores, por não pres-

tação de informação à CMVM, terem sido 
espoletados procedimentos administrati-
vos com vista à suspensão ou cancelamen-
to compulsivo dos seus registos na CMVM. 
A ação de supervisão remanescente res-
peita uma ação de supervisão sobre o cum-
primento dos deveres em matéria de pre-
venção do branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo.

iii) 6 ações de supervisão relacionadas com 
avaliação preliminar de indícios de infra-
ções. Destaca-se que após avaliação preli-
minar foram abertas 5 ações de supervisão 
pontuais para aprofundamento dos indícios 
e 1 ação foi arquivada pelo facto de incidir 
sobre matérias sem enquadramento nas 
atribuições da CMVM e por não existirem in-
dícios que pudessem colocar em causa o re-
gisto do auditor visado junto da CMVM.

Relativamente às restantes ações de supervi-
são contínua, não foram identificadas irregu-
laridades significativas, sendo que os outros  
findings detetados foram incluídos no Capítulo 3.

29
 Ao abrigo do previsto no Regulamento da CMVM n.º 2/2020, de 5 de março, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 5/2022, de 9 

de junho.
30

 Nos termos do artigo 69.º do EOROC, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, e do n.º 2 alínea b) do artigo 4.º e do n.º 8 do artigo 25.º do RJSA.

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

2.2.4. Supervisão do controlo de qualidade executado pela OROC

De acordo com o  RJSA, compete à CMVM as-
segurar a supervisão do sistema de controlo de 
qualidade efetuado pela OROC30. 

Entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 
2022, a supervisão realizada incidiu sobre o con-
trolo de qualidade efetuado pela OROC para o ci-
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31
 Conforme previsto no número 10 do artigo 74.º do EOROC e no parágrafo 18 da ISQC1.

32
 Conforme previsto no número 5 do artigo 74.º do EOROC e no parágrafo 11 da ISA 220.

33
 Conforme previsto no parágrafo 34 da ISQC1.

34
 Conforme previsto no parágrafo 32 da ISA 240.

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

clo 2019/2020, tendo sido identificadas algumas 
situações recorrentes que a seguir destacamos:

• Os procedimentos definidos e implementa-
dos relativos à avaliação e retribuição dos 
sócios e/ou quadros técnicos, não ofere-
cem incentivos ao desempenho que asse-
gurem a qualidade da auditoria31;

• As medidas de salvaguarda implementadas 
não são suficientes e adequadas para elimi-
nar ou reduzir a um nível aceitável as amea-
ças de independência/familiaridade, no-
meadamente a designação de um revisor do 
controlo de qualidade do trabalho32;

• As políticas preveem a realização de con-
sultas técnicas entre os sócios, no entanto, 
não se encontra documentada a natureza, 
âmbito e respetivas conclusões das consul-
tas efetuadas33;

• Os procedimentos para garantir o cumpri-
mento de todos os deveres previstos na Lei 
n.º 83/2017, de 18 de agosto, nomeadamente 
o dever de identificação e diligência, o dever 
de exame e o dever de conservação, não são 
suficientes e adequados;

• O risco de derrogação dos controlos pela 
gestão não é considerado como um risco 
significativo, apesar de existir em todas as 
entidades e dever ser endereçado34;

• A ausência ou insuficiência de procedimen-
tos de confirmação de saldos bancários e de 
outras informações relevantes decorrentes 
do relacionamento que as entidades têm 
com instituições financeiras nem sempre é 
mitigada por procedimentos de auditoria al-

ternativos. Apesar de não existir uma obri-
gatoriedade nas ISA para o auditor efetuar 
confirmações externas, os procedimentos 
alternativos de auditoria efetuados não per-
mitem obter prova de auditoria suficiente e 
apropriada para suportar as conclusões que 
suportam a opinião emitida;

• A existência de eventuais distorções ma-
teriais nas demonstrações financeiras sem 
evidência da análise efetuada e do motivo 
para a opinião do auditor não ter sido modi-
ficada; e

• Divulgações insuficientes de rubricas mate-
rialmente relevantes, não existindo evidên-
cia do motivo para a opinião do auditor não 
ter sido modificada.

Decorrente dos efeitos da pandemia 
Covid-19 e da eleição dos novos órgãos sociais 
da OROC, o processo de controlo de qualidade 
da OROC para o ciclo de 2020/2021 foi alargado 
tendo ficado concluído mais tarde do que o pre-
visto. Desta forma, o processo de supervisão a 
este ciclo foi iniciado no período coberto pelo 
presente relatório, encontrando-se a análise em 
curso à data de 30 de junho de 2022. Por sua vez, 
a supervisão ao controlo de qualidade efetuado 
pela OROC ao ciclo 2021/2022 não foi iniciada no 
período coberto pelo presente relatório, uma 
vez que a OROC não concluiu o controlo de qua-
lidade referente a este ciclo.

No âmbito da supervisão efetuada, foram 
apresentadas as seguintes recomendações, já 
identificadas em supervisões anteriores, que 
visam a melhoria do processo de controlo de 
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qualidade por parte da OROC:

• O reforço pela Comissão do Controlo de 
Qualidade (CCQ) da OROC do acompanha-
mento dos Controladores Relatores (CR), 
para garantir de forma tempestiva 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 ob-
tidos, assegurando um controlo mais efeti-
vo sobre a qualidade dos trabalhos dos CR;

• O robustecimento dos critérios de avaliação 
formalmente definidos e implementados, 
para permitir maior consistência nas classi-
ficações atribuídas pela CCQ;

• O reforço da formação relacionada com a 
aplicação das ISA para os ROC responsáveis 
pelos trabalhos em que são identificadas 
observações de relevância (mesmo nos ca-
sos em que tal não afeta a opinião emitida); 
e

• A realização de ações pontuais de controlo 
de qualidade baseadas em indícios de irre-
gularidades em termos de qualidade da au-
ditoria ou de independência dos auditores 
(e.g. honorários muito baixos, mandatos de-
masiado prolongados).

De salientar que a OROC apresentou à 
CMVM um plano de ação para remediação das 
recomendações acima descritas, que está a ser 
apreciado na supervisão em curso para o ciclo 
2020/2021. l

2. SUPERVISÃO DE AUDITORIA NO CICLO 2021/2022

3. RECOMENDAÇÕES 
No exercício da atividade de supervi-

são de auditoria, a CMVM continua a 
identificar a persistência de determinadas 
irregularidades.

Ainda que as auditorias sujeitas a supervi-
são pela CMVM, respeitantes a ciclos anterio-
res, possam caraterizar práticas que se estão a 
esvanecer, a expetativa da CMVM é que esse rit-
mo seja acelerado e as irregularidades neutra-
lizadas pelos auditores, nos trabalhos deste e 

de futuros exercícios que serão oportunamente 
sujeitos a supervisão pela CMVM. 

Com essa motivação e com base nos resul-
tados das ações de supervisão realizadas em 
ciclos anteriores e no Ciclo 2021/2022, identi-
ficamos – e damos exemplos – de irregularida-
des em áreas fundamentais, para as quais foram 
emitidas recomendações com o objetivo de as-
segurar o cumprimento do normativo aplicável e 
a melhoria da qualidade da auditoria.
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SCQI:

ÉTICA E 
INDEPENDÊNCIA

ARQUIVO
CONTROLO

DE QUALIDADE
ACEITAÇÃO  

E CONTINUAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
E MONITORIZAÇÃO

CUMPRIMENTO 
DE LEIS E 

REGULAMENTOS

ROOT CAUSE 
ANALYSIS

• Ética e independência: 

(i) Inexistência de procedimentos instituídos 
com vista à obtenção de confirmação es-

crita anual do cumprimento das políticas e 
procedimentos relativos à independência 
por parte de todos os elementos da firma 
cuja independência seja exigida; e

3. RECOMENDAÇÕES 

Exemplo 1 - "Tendo em conta a carteira e as características específicas desses mesmos 
Clientes (onde facilmente as pessoas se conhecem tornando mais natural e fácil a 
identificação de eventuais conflitos de interesses); a reduzida dimensão da SROC 
onde todos se conhecem e existe alguma proximidade o que tornará mais difícil algum 
deles incumprir com as regras e orientações no que a esta matéria da Independência e 
confidencialidade diz respeito; e tendo em conta a matriz interna ao nível da conduta e 
cultura impostas a todos os colaboradores, a assinatura aquando da entrada constitui 
salvaguarda suficiente para mitigar esses riscos."

Exemplo 2 - "As últimas declarações datam de 2014, quer de confidencialidade quer de 
independência. Não nos foi comunicada qualquer alteração à situação dos colaboradores 
que obrigasse a nova declaração."

(ii) Inexistência de mecanismos de organiza-
ção interna adequados e eficientes para 
a prevenção, identificação, eliminação ou 

gestão e divulgação de quaisquer ameaças 
à independência.

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


26

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2021 | 2022

Voltar ao índice cmvm.pt

3. RECOMENDAÇÕES 

Exemplo 3 - Existência de empresas prestadoras de serviços (de contabilidade, 
consultoria ou outras), em que os sócios da SROC possuem uma participação (direta 
ou indiretamente), sem que existam na SROC mecanismos que permitam identificar a 
existência de clientes comuns.

Exemplo 4 - Pessoas estreitamente relacionadas com os sócios da SROC que detém 
produtos financeiros promovidos por entidades auditadas pela SROC.

• Aceitação e continuação do relacionamen-
to com os clientes e dos trabalhos com a 
inexistência de políticas e procedimentos 
instituídos que permitam compreender a 
avaliação efetuada:

(i) À integridade dos clientes, dos seus benefi-
ciários efetivos e representantes;

(ii) À competência e capacidade do Auditor 
para cumprimento dos serviços solicitados 
e obtenção de prova suficiente e apropriada 
(incluindo quando estão em causa serviços 
de auditoria de grupos e é necessário obter 
prova a respeito das contas dos componen-
tes); e

(iii) Ao impacto sobre a independência do audi-
tor subjacente à prestação do serviço dis-
tinto de auditoria, seja pelo auditor seja por 
entidade da sua rede à entidade auditada 

(incluindo a correspondente identificação e 
avaliação de ameaças e salvaguardas).

•  Controlo de qualidade do trabalho: 

(i) Os critérios formalizados para a seleção de 
entidades onde será efetuada uma revisão 
do controlo de qualidade são subjetivos e 
não estão implementados procedimentos 
que definam quem faz essa análise e em 
que momento; 

(ii) Os formulários utilizados para a documen-
tação da revisão efetuada não se mostram 
apropriados para orientar os revisores e 
evidenciar o cumprimento dos requisitos 
mínimos definidos na lei; e

(iii) Inexistência de revisão de controlo de quali-
dade do trabalho de auditoria de EIP.

Exemplo 5 - Os formulários utilizados pelo revisor de controlo de qualidade apenas incluem 
respostas de “sim” ou “não” ou “a”, sem que exista referência para os papéis de trabalho 
revistos ou que seja possível compreender as discussões mantidas e a forma como o 
revisor conclui sobre as áreas por si revistas.

Exemplo 6 - A responsabilidade pela revisão de controlo de qualidade do trabalho foi 
atribuída ao sócio responsável pelo mesmo trabalho.

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


27

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2021 | 2022

Voltar ao índice cmvm.pt

3. RECOMENDAÇÕES 

Exemplo 7 - A SROC (ou o ROC em nome individual), em resultado da sua dimensão, não tem 
capacidade para nomear outro sócio ou colaborador da SROC que seja ROC que não tenha 
participado no trabalho de auditoria.

Exemplo 8 - A SROC refere que pelo facto da EIP auditada ter um negócio simples, os 
custos de envolver um revisor de controlo de qualidade do trabalho não o justificam.

•  Arquivo: 

(i) Inexistência de políticas e procedimentos 
que permitam demonstrar que não ocor-
reram modificações ao arquivo final de au-
ditoria, após a data de emissão da CLC, ou 
tendo existido, quais as alterações efetua-

das, quem as realizou e em que momento; e
(ii) Inexistência de políticas e procedimentos 

instituídos para assegurar os prazos de ar-
quivo dos dossiês de auditoria previstos na 
lei (até 60 após a emissão da CLC/RA), bem 
como a confidencialidade, custódia segura 
e a integridade. 

Exemplo 9 - Em algumas situações, apesar de disporem de funcionalidades de apoio 
e suporte ao arquivo do dossiê de auditoria (incorporadas nos respetivos softwares 
de auditoria utilizados), as firmas não lhes dão uso, sendo incapazes de evidenciar se 
ocorreram alterações aos papéis de trabalho constantes do arquivo após a data de 
emissão da CLC/RA e demonstrar que o arquivo foi de facto efetuado no prazo de 60 dias a 
contar da data de emissão da CLC/RA.

•  Cumprimento de leis e regulamentos:  

(i) Inexistência de políticas e procedimentos 
que permitam dar cumprimento aos deve-
res aplicáveis aos Auditores em matéria de 
prevenção e combate ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo 
(sendo que os incumprimentos mais recor-
rentes estão relacionados com os deveres 

de controlo, de identificação, de diligência 
e de conservação);

(ii)  Inexistência de políticas e procedimentos 
que permitam assegurar, quando aplicável 
e antes da emissão da CLC/RA, as comu-
nicações às autoridades competentes pela 
supervisão da EIP auditada; e

(iii) Inexistência de contratos de prestação de 
serviços reduzidos a escrito.

Exemplo 10 - Relato na CLC de incerteza material relacionada com a continuidade
da entidade auditada sem que a comunicação prevista no n.º 1 do artigo 81.º do EOROC 
tenha sido efetuada; ou comunicação na data da emissão ou em data posterior à da 
emissão da CLC de que a opinião emitida incluía reservas.
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• Acompanhamento e monitorização: 
Inexistência de políticas e procedimentos 
de monitorização que estabeleçam (a) cri-
térios para a seleção dos dossiês de audito-
ria a inspecionar, e (b) a necessidade de do-
cumentação dos procedimentos efetuados, 
com evidência dos documentos analisados, 

da extensão e profundidade das análises 
efetuadas e das conclusões alcançadas.

• Root-cause analysis35: Implementação de 
medidas inadequadas na resposta a defi-
ciências detetadas.

35
 Avaliação das causas das deficiências identificadas.

36
 Conforme exigido pelo n.º 6 do artigo 71.º do EOROC.

DOSSIÊS DE AUDITORIA:

INDEPENDÊNCIA

RESPOSTA
AOS RISCOS

E PROVA
DE AUDITORIA

IDENTIFICAÇÃO 
E AVALIAÇÃO DE 

RISCOS / FRAUDE

MATERIALIDADE

UTILIZAÇÃO
DE PERITOS

PELO AUDITOR

PARTES 
RELACIONADAS / 

AUDITORIA
DE  GRUPOS

SUPERVISÃO
E REVISÃO

DO CONTROLO
DE QUALIDADE

COMUNICAÇÃO 
COM OS ÓRGÃOS DE 

GOVERNAÇÃO

HONORÁRIOS
CERTIFICAÇÃO 

LEGAL
DAS CONTAS

• Independência: Inexistência de registo36 no 
dossiê de auditoria de todas as ameaças re-
levantes que possam comprometer a inde-
pendência do auditor, bem como as medidas 
de salvaguarda aplicadas para as mitigar.

• Materialidade: Inexistência de documenta-
ção suficiente e apropriada que:

(i) Sustente a materialidade determinada, no-
meadamente os julgamentos tidos em con-
sideração na seleção de valores de referên-
cia e dos fatores considerados; e

(ii) Evidencie que a materialidade foi conside-
rada no planeamento e na execução dos 
trabalhos.

3. RECOMENDAÇÕES 
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Exemplo 11 - Determinação da materialidade com base na média simples de 5% do 
Património Líquido, 2,5% do Volume de negócios, 10% do Resultado antes de Imposto e 2% 
do Ativo Líquido, sem justificação para as percentagens e valores de referência utilizados.

Exemplo 12 - Alteração do valor de referência sem que exista uma reapreciação da 
materialidade nem documentação do julgamento do auditor sobre os motivos que 
determinaram que a materialidade permanece adequada.

• Identificação e avaliação de riscos: Inexis-
tência de documentação que evidencie: 

(i) Que tenham sido efetuados os procedimen-
tos, previstos nas normas internacionais de 
auditoria, necessários para identificar, ava-
liar e endereçar riscos de distorção material 
ao nível da asserção e ao nível das demons-
trações financeiras;

(ii) A obtenção de conhecimento e compreen-
são suficientes e apropriados da entidade 
auditada, do seu ambiente, dos seus pro-
cessos internos e dos controlos mais rele-
vantes com impacto sobre o relato finan-
ceiro com vista à identificação, avaliação e 
gradação dos riscos de distorção material 
das demonstrações financeiras (significati-
vos vs. não significativos); e

(iii) Os procedimentos efetuados que permiti-
ram identificar os riscos de distorção mate-
rial das demonstrações financeiras (sendo 

que nos dossiês de auditoria, a documenta-
ção não permite compreender o que esteve 
na base da identificação e avaliação dos ris-
cos de distorção material pelo auditor).

• Fraude: Inexistência de documentação que 
evidencie: 

(i) O planeamento e execução de procedimen-
tos de auditoria de resposta ao risco de der-
rogação dos controlos pela gestão, o qual 
é um risco presumido de fraude de acordo 
com as ISA; 

(ii) A avaliação pelo auditor quanto à existência 
de risco de fraude no rédito ou o (eventual) 
julgamento do auditor que lhe tenha permi-
tido afastar esse pressuposto; e

(iii) A execução de procedimentos de audito-
ria suficientes e apropriados de resposta 
ao risco de fraude no reconhecimento do 
rédito.

Exemplo 13 - A não realização de procedimentos de auditoria, tais como: (i) análise se os 
lançamentos contabilísticos feitos na preparação das demonstrações financeiras são 
apropriados; (ii) se existem eventuais faltas de isenção por parte do órgão de gestão na 
realização de estimativas; (iii) análise das transações significativas não usuais; e (iv) outros 
procedimentos que se revelem apropriados para dar resposta ao risco de fraude
relacionado com a derrogação dos controlos.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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•  Resposta aos riscos e prova de auditoria:

(i) Inexistência de evidência no dossiê de au-
ditoria da execução dos procedimentos de 
auditoria planeados pelo auditor para res-
posta aos riscos avaliados ao nível da asser-
ção ou situações de procedimentos de audi-
toria executados mas que não dão resposta 
aos riscos identificados ; 

(ii) Utilização de informação como prova de au-
ditoria, sem que se compreenda (a) qual a 
fonte de tal informação, (b) se foi validada 
pelo auditor, e (c) sua relevância para efeitos 

de obtenção de prova de auditoria ou para 
efeitos da determinação de procedimentos 
de auditoria adicionais a realizar; e

(iii) Conceção de amostras com característi-
cas e dimensão inapropriadas para respos-
ta ao risco e para a obtenção de conclusões 
a respeito da população objeto de análise; 
inexistência de documentação das análises 
e desafios efetuados aos pressupostos re-
levantes subjacentes a estimativas contabi-
lísticas significativas, incluindo documenta-
ção dos julgamentos tidos em consideração 
pelo Auditor. 

Exemplo 14 - O auditor documentou como respostas ao risco de derrogação de controlos: 
(i) “Alerta dos membros da equipa de trabalho no sentido de aumentar o ceticismo 
profissional”; (ii) “Revisão do trabalho por membros mais experientes da firma”; e (iii) 
“Obtenção de declarações de responsabilidade”.

Exemplo 15 - Na execução de procedimentos alternativos para endereçar respostas não 
obtidas ao pedido de confirmação de saldos a receber, o auditor documentou a sua conclusão
com base na variação ocorrida no saldo entre a data de referência das demonstrações
financeiras e a data de execução dos procedimentos de auditoria em causa, sem expor o
que verificou e em que medida o que verificou lhe permitiu concluir pela inexistência de
distorções materialmente relevantes.

Exemplo 16 - Subjacente à análise das perdas por imparidade individual de crédito de clientes
numa instituição de crédito: (i) tendo um cliente vários créditos e uma só garantia, a
documentação não evidencia que o auditor tenha efetuado procedimentos para concluir
sobre se apenas um dos créditos, todos ou parte estavam cobertos pela garantia prestada;
(ii) o auditor não documentou ter efetuado uma análise da adequação das avaliações
dos colaterais dados em garantia, nomeadamente quanto à metodologia de avaliação e
principais pressupostos, e (iii) o auditor não documentou os procedimentos realizados para
ter concluído que não existiam ônus sobre as garantias prestadas.

3. RECOMENDAÇÕES 
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• Partes relacionadas: Transações material-
mente relevantes entre a entidade audita-
da e partes relacionadas sem que o auditor 
tenha (a) compreendido e avaliado a natu-
reza e finalidade das transações; e (b) ava-
liado se a contabilização  e divulgação eram 
adequadas.

• Auditoria de grupos: 

(i) Não existe evidência de ter sido obtido 
um entendimento sobre todos os com-
ponentes do grupo, resultando na in-
correta identificação dos componentes 
significativos; 

(ii) Inexistência de documentação que eviden-
cie: (a) a fundamentação para a aplicação 
do mesmo nível de materialidade nas con-
tas individuais e nas contas consolidadas 
da entidade auditada; e (b) a avaliação pelo 
auditor do grupo quanto à adequação da 
materialidade utilizada pelos auditores dos 
componentes; e

(iii) As instruções de auditoria remetidas pelo 
auditor do grupo aos auditores dos com-
ponentes não identificam os riscos de dis-
torção material significativos identificados 
pela equipa de auditoria do grupo ao nível 
das demonstrações financeiras consolida-
das e respetivas asserções que são tam-
bém aplicáveis nas demonstrações finan-
ceiras dos componentes significativos, não 
existindo evidência (a) da realização de pro-
cedimentos de auditoria; (b) da prova de au-
ditoria obtida; e (c) de quais as conclusões 
alcançadas quanto a esses riscos de distor-
ção material significativos.

• Utilização de peritos pelo auditor: 
Identificaram-se matérias cuja complexi-
dade exigia conhecimento e competências 

especializadas que a equipa de auditoria 
não possuía, não tendo o auditor identifica-
do a necessidade de envolver um especia-
lista com as competências requeridas para 
assegurar a obtenção de prova de auditoria 
suficiente e apropriada.

• Supervisão e revisão  
do controlo de qualidade: 

(i) Acompanhamento e revisão do trabalho por 
parte do sócio responsável efetuada de for-
ma inadequada, tendo em consideração as 
irregularidades identificadas no dossiê de 
auditoria;

(ii) Inexistência de envolvimento do revisor de 
controlo de qualidade em todas as fases 
relevantes do trabalho, nomeadamente no 
planeamento da auditoria; e

(iii) A documentação existente não permite 
compreender o âmbito, natureza, extensão 
e profundidade das verificações efetua-
das pelo revisor de controlo de qualidade, 
bem como não evidencia o ceticismo pro-
fissional por parte do revisor de controlo de 
qualidade.

• Comunicação com os órgãos de 
governação: 

(i) São feitas declarações sobre procedimen-
tos executados relativamente aos quais 
não existe qualquer documentação no dos-
siê de auditoria e não são apresentados 
os requisitos mínimos estabelecidos no 
Regulamento Europeu;

(ii) Inexistência de evidência da comunicação 
das conclusões significativas da auditoria 
ter sido realizada em momento oportuno; e

(iii) Inexistência de registo no dossiê de audi-
toria das reuniões havidas com o órgão de 
fiscalização.

3. RECOMENDAÇÕES 

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


32

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2021 | 2022

Voltar ao índice cmvm.pt

3. RECOMENDAÇÕES 

• Certificação Legal  das Contas: 

(i) Apresentação de matérias como "ênfase" 
sem que se compreenda a sua relevância 
para a compreensão das demonstrações fi-
nanceiras por parte dos utilizadores; e

(ii) Inclusão de reservas por limitação de âmbi-
to sem que: (a) o texto da reserva evidencie 
as razões da limitação para obter prova de 
auditoria suficiente e apropriada e quais os 
saldos e transações subjacentes a essa li-
mitação relatada; (b) a informação refletida 
no dossiê de auditoria permita compreen-
der o que constituiu tal limitação e quais os 
procedimentos realizados que sustentaram 

a conclusão de que não era possível obter 
prova de auditoria suficiente e apropriada.

• Honorários: Inexistência de documenta-
ção no processo de aceitação do cliente de 
que os honorários contratados tiveram em 
conta a natureza, extensão, profundidade e 
tempo do trabalho necessário à execução 
do serviço de acordo com as normas de au-
ditoria em vigor e sem pôr em causa a sua 
independência profissional e a qualidade 
do seu trabalho.

Estas matérias continuarão a ser analisadas nas 
ações de supervisão da CMVM.

4. PREVENÇÃO
DO BRANQUEAMENTO 
DE CAPITAIS
E FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO (PBCFT)
A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (Lei), atribui à 

CMVM a competência exclusiva de verifica-
ção do cumprimento pelos auditores dos deveres 
e obrigações previstos naquela Lei e nos respeti-
vos diplomas regulamentares. Para este efeito, o 
âmbito das ações de supervisão regulares e pon-
tuais (sempre que se justifique) incluem a verifi-
cação de um conjunto de deveres relacionados 

com a PBCFT. De igual forma se procede na su-
pervisão ao controlo de qualidade exercido pela 
OROC sobre auditores de NEIP.

Todas as ações de supervisão regular des-
critas no Capítulo 2.2.1 incluíram uma compo-
nente de PBCFT. Por sua vez, das ações de su-
pervisão pontuais referidas no Capítulo 2.2.2 
apenas uma incluiu esta matéria.
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QUADRO 22 – NÚMERO DE AÇÕES DE SUPERVISÃO COM COMPONENTE PBCFT

Supervisão regular com componente PBCFT 9 1 6

Supervisão pontual com componente PBCFT 1 6 3

Supervisão contínua 1 - -

Total 11 7 9

 2021/2022 2020/2021 2019/2020

4. PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO
DO TERRORISMO (PBCFT)

No ciclo 2021/2022, foram detetados incum-
primentos dos deveres dos auditores em ma-

téria de PBCFT conforme descrito no quadro 
seguinte:

QUADRO 23 – TIPOLOGIA DE DEVER INCUMPRIDO
NAS AÇÕES DE SUPERVISÃO REGULAR

Dever de controlo  7

Dever de identificação   2

Dever de formação  1

Total  10

  N.º de ações

Os incumprimentos relativos ao dever de contro-
lo estão relacionados com a inexistência de po-
líticas e procedimentos definidas nos manuais 
de controlo de qualidade interno das firmas de 
auditoria visadas para assegurar o cumprimento 
dos deveres previstos na Lei. Quanto ao dever de 
identificação, as irregularidades identificadas 
relacionam-se com o facto de não existir evidên-
cia de terem sido consultados os documentos 
de identificação dos beneficiários efetivos e dos 
titulares do órgão de gestão das entidades au-
ditadas. Por último, a irregularidade relacionada 

com o dever de formação respeita ao facto de o 
manual de controlo de qualidade interno da fir-
ma de auditoria não contemplar a existência de 
programas de formação contínua dos colabora-
dores nesta área de conhecimento e não existir 
evidência da realização, de forma transversal a 
todos os colaboradores, dessa formação.

Conforme referido no Capítulo 2.2.3, no ci-
clo de 2021/2022, foram ainda desencadeadas 
123 ações de supervisão direcionadas ao dever 
de reporte à CMVM previsto no Regulamento n.º 
2/2020.
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5. INDICADORES
DE QUALIDADE
DA AUDITORIA 
Os Indicadores de Qualidade da Auditoria 

ou Audit Quality Indicators (AQI) consubs-
tanciam-se em métricas de avaliação de alguns 
aspetos relevantes do processo de auditoria fi-
nanceira os quais são fundamentais para a pro-
moção da qualidade da auditoria.

Em 3 de fevereiro de 2020, a CMVM divul-
gou o documento intitulado "Guia de Aplicação 
de Indicadores de Qualidade da Auditoria” 
(Guia)37. Decorrente da análise dos AQI refe-
rentes ao primeiro exercício e das interações 
mantidas com os seis auditores de EIP incluí-
dos nesse âmbito, procedeu-se à primeira 
atualização do Guia e respetiva publicação em 
7 de abril de 202138. Esta versão atualizada pre-
vê também o alargamento do âmbito de aplica-
ção aos onze auditores de EIP39 com maior di-
mensão (face aos seis considerados na versão 
inicial) e que estes onze auditores reportem os 

AQI sobre os indicadores de firma e de proje-
tos de auditoria, de uma amostra total de 30 
grupos económicos (25 grupos económicos na 
versão inicial do Guia). 

Em 1 de setembro de 2022 foi publicada a 
segunda atualização do Guia40, a qual inclui um 
conjunto adicional de indicadores de qualidade 
da auditoria que podem complementar os que 
constam do Guia. Este conjunto adicional de in-
dicadores de qualidade da auditoria surge após 
dois anos de aplicação do Guia e teve por base 
o entendimento recolhido pela CMVM junto de 
alguns órgãos de fiscalização de EIP, no âmbito 
da resposta ao questionário referido no Capítulo 
6.1, e na informação divulgada publicamente em 
outras jurisdições sobre esta matéria. 

Os principais resultados da análise dos AQI 
referentes ao segundo ano de aplicação do Guia 
são os seguintes:

37
 https://www.cmvm.pt/pt/SDI/Auditores/Documents/GUIA%20DE%20APLICAÇÃO%20AQI.pdf

38
 Primeira atualização do Guia pode ser consultada em

https://www.cmvm.pt/pt/SDI/Auditores/Documents/GUIA%20DE%20APLICA%C3%87%C3%83O%20AQI-2021.pdf
39

 Fase 1 (2019): BDO & Associados, SROC, Lda., Deloitte & Associados, SROC, S.A., Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., KPMG & Associados, SROC, 

S.A., Mazars & Associados, SROC, S.A. (Mazars), e Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda. Fase 2 (2021): BakerTilly,PG & Associados,SROC,S.A., 

GrantThornton & Associados, SROC, Lda., Moore Stephens & Associados, SROC, S.A., Oliveira, Reis & Associados, SROC, S.A. e PKF & Associados, SROC, Lda.
40

 Segunda atualização do guia pode ser consultada em: 

https://www.cmvm.pt/pt/SDI/Auditores/Documents/GUIA%20DE%20APLICA%c3%87%c3%83O%20AQI_2022.pdf
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Reduzido envolvimento dos revisores de controlo de qualidade dos trabalhos em todas as 
firmas incluídas no âmbito;

Em algumas firmas, a percentagem de envolvimento do sócio responsável pelo trabalho de 
auditoria (SR) em clientes de risco elevado é inferior face a clientes de risco normal;

Em algumas firmas, as equipas de auditoria não integram especialistas ou o seu envolvimento 
é reduzido quando comparado com as restantes firmas de auditoria.

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
(INDICADOR POR FIRMA/PROJETO)

O número total de horas sob gestão do SR é superior à média da firma em 19 das 30 EIP 
selecionadas;

Para 15 das 30 EIP selecionadas, o número total de horas sob gestão do SR é superior a 20.000 
horas; e para 16 das 30 EIP selecionadas, o número de trabalhos de auditoria sob gestão do SR 
é superior a 50.

RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
(INDICADOR POR FIRMA/PROJETO)

Em algumas firmas, observou-se que o número médio de anos de experiência em auditoria, 
para algumas categorias profissionais, diverge significativamente do número médio de anos 
na firma (pode indiciar um menor grau de incorporação dos valores e da cultura da respetiva 
firma de auditoria na sua atividade e na sua atitude).

EXPERIÊNCIA
(INDICADOR POR FIRMA/PROJETO)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em uma firma, não foi ministrada formação em Ética e Independência e em algumas firmas a 
formação nesta matéria apenas foi ministrada para algumas categorias profissionais;

Em algumas firmas, observou-se uma média de horas anuais, por colaborador, de formação 
em Ética e Independência, muito baixa;

Em uma firma, não foi ministrada formação em Contabilidade e Auditoria para os SR.

FORMAÇÃO
(INDICADOR POR FIRMA)

Em algumas firmas, observou-se a saída de SR e “Gerentes”, sem substituição ou apenas com 
substituição parcial;

Em todas as firmas observou-se a saída de “Seniores”, sem substituição ou apenas com subs-

tituição parcial.

ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
(INDICADOR POR FIRMA)

Em algumas firmas, para determinadas EIP, as horas dos elementos mais seniores das equipas 
dedicadas à fase de planeamento e estratégia da auditoria é muito reduzida (pode indiciar que 
as matérias críticas de auditoria não são tempestivamente identificadas e avaliadas).

HORAS POR FASES DE AUDITORIA
(INDICADOR POR PROJETO)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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5. INDICADORES DE QUALIDADE DA AUDITORIA 

Em uma firma, observou-se uma percentagem de EIP objeto de monitorização interna e uma 
percentagem de SR incluídos no processo anual de monitorização muito baixas.

RESULTADOS DOS CONTROLOS DE QUALIDADE
(INDICADOR POR FIRMA)

Em seis firmas, observou-se um número médio de horas de colaboradores afetos a Funções 
de Controlo de Qualidade muito inferior à média das restantes firmas (pode indiciar um menor 
compromisso em disponibilizar recursos para a realização, de forma consistente, de audito-
rias de qualidade).

FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE
(INDICADOR POR FIRMA)

6. OUTRAS
ATIVIDADES
6.1. ATIVIDADE JUNTO DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE EIP

Em dezembro de 2021 foi enviado um ques-
tionário aos 431 órgãos de fiscalização de 

EIP (1.141), tendo por referência 31 de dezem-
bro de 2020, com o objetivo de obter informa-
ção relevante sobre o processo de seleção e 
monitorização da atividade do auditor externo, 
nomeadamente:

• Informação que consta do Relatório adicional 
dirigido ao órgão de fiscalização, o qual é emi-
tido pelo ROC/SROC da entidade auditada até 
à data de entrega da CLC/RA, conforme pre-
visto no artigo 11.º do Regulamento Europeu;

• Informação sobre o conteúdo da CLC/RA 
emitida pelo ROC/SROC; e

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


38

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2021 | 2022

Voltar ao índice cmvm.pt

• Informação  sobre os Indicadores de 
Qualidade da Auditoria mais relevantes para 
o órgão de fiscalização no âmbito do pro-
cesso de seleção e monitorização da ativi-
dade do ROC/SROC. 

Foram rececionadas 607 respostas, que 
corresponde a 53,2% do total de EIP com refe-
rência a 31 de dezembro de 2020. Desta intera-
ção, verifica-se, nomeadamente:

6. OUTRAS ATIVIDADES

Em 20 EIP o auditor não efetuou o reporte previsto no artigo 81.º do EOROC, decorrente 

da emissão de uma opinião com reservas ou inclusão de uma incerteza material 

relacionada com a continuidade. Em 7 EIP foi efetuado esse reporte, no entanto, o 
mesmo foi realizado na data da CLC ou em momento posterior.

Em 46 EIP não ocorreram interações entre o OF e o auditor e em 160 EIP apenas 
ocorreu uma interação.

Foram identificadas 19 EIP que constituem “outliers” às percentagens aplicadas 
sobre o indicador de referência para a determinação da materialidade global sobre 

as demonstrações financeiras.

Foram identificadas 157 EIP em que a percentagem de honorários de auditoria face 
ao volume de negócios total da EIP é inferior à média de 0,03%.

Mais de 50% dos OF consideram como muito relevantes AQI relacionados com 
“Comunicação com os órgãos de administração/ fiscalização”, “Entregáveis pela 
gestão”, “Ações judiciais” e “Independência”.

COMUNICAÇÃO ENTRE AUDITOR
E ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO (OF)

MATERIALIDADE

COMUNICAÇÃO DE RESERVAS ÀS AUTORIDADES

HONORÁRIOS E AQI

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Com o objetivo de melhor compreender a dinâ-
mica entre o auditor e o órgão de fiscalização (e 

vice-versa), esta matéria continuará a ser apro-
fundada pela CMVM.

6. OUTRAS ATIVIDADES

Foram identificadas 8 EIP (das quais 7 Empresas Públicas) em que não existe 
nomeação do ROC.

Em 3 EIP o Relatório adicional dirigido ao OF não foi emitido pelo auditor até à data 
de emissão da CLC.

Em 1 EIP a CLC/Relatório de auditoria não foi emitida.

ATUAÇÃO E ATIVIDADE DOS OF

6.2. ATIVIDADE DE INVESTIMENTO PELOS AUDITORES DE EIP

No âmbito das atribuições da CMVM previstas no 
RJSA, foi elaborado um questionário para res-
posta pelos 51 auditores de EIP, com referência 
a 31 de dezembro de 2020, o qual teve por obje-
tivo a obtenção de informação histórica e tam-
bém prospetiva sobre os gastos/investimentos 
em tecnologia, formação e cibersegurança.  A 
informação apresentada de seguida distingue 
as BIG 441, das restantes firmas de auditoria de 
EIP (46).

Decorrente da informação obtida, apresen-
tam-se de seguida os principais resultados para 
as firmas de auditoria (não BIG 4):

• Três firmas de auditoria (7%) não efetua-
ram despesas em soluções tecnológicas 
diretamente relacionadas com a realização 

de auditorias e com o Sistema de Controlo 
de Qualidade Interno (SCQI) em 2020 e 2021 
e não estimam incorrer em 2022;

• Em treze firmas (28%) a percentagem de des-
pesas (capitalizáveis e do exercício) afetas a 
soluções tecnológicas diretamente relacio-
nadas com a realização de auditorias e com 
o SCQI, nos três anos (2020, 2021 e 2022), é 
inferior a 1% do respetivo volume de negó-
cios, sendo que a média da percentagem de 
investimento em tecnologia, face ao volume 
de negócios em 2021 e estimado para 2022, 
situa-se entre os 1,43% e os 1,58%;

• Vinte e quatro firmas de auditoria (52%) 
investiram menos de 20.000 euros (valor 
acumulado para os anos de 2020 e 2021), 
sendo que o valor médio investido nos dois 

41
 BIG 4: Deloitte & Associados, SROC, S.A., Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., KPMG & Associados, SROC, S.A. e Pricewaterhousecoopers & 

Associados, SROC, Lda. 
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anos foi de 18.700 euros e em 2022 é expec-
tável um crescimento no investimento em 
tecnologia de cerca de 32%;

• Nove firmas de auditoria (20%) não fizeram 
qualquer investimento em software de au-
ditoria em 2020 e 2021;

• Dez firmas de auditoria (22%) não efetua-
ram despesas em soluções de cibersegu-
rança nos três anos (2020, 2021 e 2022). 
Em treze firmas (28%), a percentagem de 
despesas (capitalizáveis e do exercício) afe-
tas a soluções de cibersegurança é inferior 
a 1% do respetivo volume de negócios;

• Em vinte firmas de auditoria (43%) a per-
centagem dos custos de formação do pes-
soal em função do volume de negócios é 
inferior a 0,50% do respetivo volume de ne-
gócios nos três anos (2020, 2021 e 2022), 

sendo que a média de investimento em for-
mação corresponde a 0,92% do volume de 
negócios.

Relativamente às BIG 4, destaca-se: 
• A percentagem média de investimento em 

soluções tecnológicas diretamente rela-
cionadas com a realização de auditorias 
e com o SCQI face ao volume de negócios 
ronda os 4,12%, em 2021;

• A percentagem média de investimento em 
cibersegurança face ao volume de negó-
cios é de 0,35% (média de duas das BIG 4, 
sendo que nas outras o valor está integrado 
na rede e não foi individualizado); e

• A percentagem média de investimento em 
formação face ao volume de negócios as-
cendeu a 3,56%, em 2021.

No âmbito do processo de supervisão contínua, o investimento que está a ser 
realizado pelas firmas de auditoria em tecnologia, formação e cibersegurança 
é um vetor da atividade dos auditores que requer especial atenção por parte da 
CMVM, tendo em consideração a sua correlação com a qualidade da auditoria. 

Esta matéria será monitorizada nas ações de supervisão da CMVM.

A relevância do investimento nas três 
dimensões (formação, cibersegurança 
e tecnologia de auditoria) está direta-

mente relacionada com a capacidade 
de desenvolver a atividade de audito-
ria, no presente e no futuro.

A necessidade de reforçar este tipo de investimento obriga também a pensar
estrategicamente a atividade individual de cada auditor, nomeadamente quanto
à sua (i) dimensão atual; (ii) capacidade de diluir custos fixos; (iii) escala mínima
adequada, eficiente e exigível; para operar no mercado de auditoria nacional
(bem como, no mercado único da União Europeia) e prestar serviços de qualidade
ao segmento de mercado onde pretende operar.

6. OUTRAS ATIVIDADES
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6.3. ATIVIDADE JUNTO DOS AUDITORES DE EIP
SOBRE INDEPENDÊNCIA

No âmbito das atribuições da CMVM previstas no 
RJSA, e tendo presente a recorrência de situa-
ções relacionadas com o “dever de independên-
cia” previsto no EOROC, foi preparado e enviado 
um questionário a todos os auditores de EIP, com 
referência a 31 de dezembro de 2021, em maio 
de 2022. O questionário versou, essencialmen-
te, sobre as relações passíveis de criar ameaças 

ao cumprimento do dever de independência42, a 
identificação de alianças, associações, parce-
rias ou acordos com outras firmas, bem como 
a descrição sumária das políticas, procedimen-
tos e controlos relacionados com o dever de in-
dependência. Em 30 de junho de 2022, todas as 
entidades tinham respondido e a análise das res-
postas obtidas encontra-se em curso.

6.4. PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

A CMVM participou e contribuiu para as inicia-
tivas, a nível nacional, do Conselho Nacional de 
Supervisores Financeiros (CNSF) e do Comité 
de Normalização Contabilística Empresarial 
(CNCE), órgão da Comissão de Normalização 
Contabilística (CNC), no contexto europeu, 
do Committee of European Auditing Oversight 
Bodies (CEAOB) e dos seus subgrupos 

Inspections Sub-Group e Market Monitoring Sub-
Group e, no contexto  global, do International 
Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) 
e do C1 – Comité de Auditoria, Contabilidade 
e Reporte de Informação de Emitentes da 
Organização Internacional das Comissões de 
Valores (International Organization of Securities 
Commissions - IOSCO). l

6. OUTRAS ATIVIDADES

42
 Conforme previsto no número 3 do artigo 71.º e no artigo 89.º do EOROC.
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7. SANÇÕES DE 
CARÁCTER CONTRA-
-ORDENACIONAL
A CMVM procede à instrução dos processos 

de contraordenação resultantes das ações 
de supervisão, com integral autonomia e inde-
pendência da atividade de supervisão de audi-
toria. No Quadro 24 (em Anexo), é apresentada 
a natureza das contraordenações aplicadas nos 
últimos três anos relativamente aos processos 
decididos43 pela CMVM.

Em 2021, destacam-se as 3 contraordena-
ções muito graves (situação que não tinha ocor-
rido nos anos anteriores), as quais estão re-
lacionadas com o incumprimento do dever de 
comunicação à CMVM de informações que diziam 
respeito a situações suscetíveis de gerar a emis-
são de opinião com reserva (2 contraordena-
ções) e do dever de emitir uma escusa de opinião 
de forma fundamentada quando a matéria de 
apreciação seja inexistente, significativamente 
insuficiente ou ocultada (1 contraordenação). 

No que se refere às contraordenações gra-
ves e leves/menos graves ascenderam, respeti-
vamente, a 52 e 10. Quanto às contraordenações 
graves destaca-se o incumprimento do dever 

de documentar adequadamente a prova de au-
ditoria obtida e as conclusões extraídas dessa 
prova, incluindo a documentação de factos im-
portantes que sejam do conhecimento do au-
ditor (32 contraordenações) e do dever de ro-
tação do sócio responsável pela orientação ou 
execução direta da revisão legal das contas (11 
contraordenações). 

Foram também aplicadas 11 contraorde-
nações relacionadas com a Lei do Combate ao 
Branqueamento de Capitais e do Financiamento 
do Terrorismo, realçando-se o incumprimento 
do dever de exame (8 contraordenações).

Relativamente aos processos decididos43, 
em 2021, a CMVM aplicou:

(i) 10 Coimas44 (3 em 202045 e 1 em 201946); e
(ii) 3 admoestações (27 em 2020).

Nos três últimos anos não foram aplicadas 
sanções acessórias previstas no artigo 48.º do 
RJSA. Dos processos de contraordenação in-
cluídos no Quadro 24, foi objeto de impugnação 

43
 Os processos decididos referem-se aos processos de contraordenação que foram objeto de decisão pela CMVM, independentemente de terem ou não 

sido objeto de impugnação judicial pelo ROC/SROC.
44

 Quatro coimas de 10 mil euros (totalmente suspensas), duas coimas de 25 mil euros, duas coimas de 50 mil euros (suspensas em 50%) e duas coimas de 

100 mil euros.
45

 Três coimas com os seguintes valores: 20 mil euros (totalmente suspensa), 50 mil euros e 1 milhão de euros.
46

 Uma coima no valor de 25 mil euros.
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judicial um processo no exercício de 2021 (e um 
processo no exercício de 2020). No Quadro 25 
é apresentado o tipo de dever incumprido e a 
recorrência subjacente às contraordenações 
identificadas nos últimos três anos. 

Como descrito no anterior Relatório de Ciclo 
(de 2020/2021), em 21 de julho de 2021, foi pro-
ferida sentença pelo Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão (TCRS) no processo n.º 
290/20.2YUSTR (correspondente à fase judicial 
do processo de contraordenação da CMVM n.º 
6/2017), em que é Arguida a KPMG & Associados, 
SROC, S.A. (KPMG), tendo o TCRS condenado a 
Arguida numa coima única de 450.000 euros. 
A sentença proferida pelo TCRS confirmou in-
tegralmente os factos dados como provados 
na Decisão da CMVM que havia sido impugnada 
pela KPMG. Na sequência da sentença proferi-
da pelo TCRS, a KPMG interpôs recurso para o 
Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), o qual, em 
2 de dezembro de 2021, proferiu acórdão que 
confirmou integralmente a sentença do TCRS. 
A KPMG arguiu a nulidade do referido acórdão, 
tendo o TRL, em 13 de janeiro de 2022, proferi-
do acórdão que indeferiu o requerimento de ar-
guição de nulidade, qualificou o incidente como 
manifestamente infundado e decretou o trânsi-
to em julgado da decisão condenatória. O pro-
cesso encontra-se, portanto, terminado. 

Em 17 de março de 2022 foi proferi-
da sentença pelo Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão (TCRS) no processo 
n.º 9/22.3YUSTR, em que é Arguida a Deloitte & 
Associados SROC, S.A. (Deloitte), tendo o TCRS 
condenado a Arguida, pela prática das seguin-
tes infrações: (i) violação do dever de documen-
tar, adequadamente, nos seus papéis de traba-
lho, de forma a suportar a sua opinião, a análise 
efetuada quanto aos riscos com atividades de 
tesouraria; (ii) violação do dever de documentar, 
adequadamente, nos seus papéis de trabalho, 
de forma a suportar a sua opinião, a análise efe-

tuada quanto à adequada valorização (imparida-
de) dos créditos detidos pela entidade auditada; 
(iii) violação do dever de documentar, adequada-
mente, nos seus papéis de trabalho, de forma a 
suportar a sua opinião, a análise efetuada à nota 
24 às demonstrações financeiras consolida-
das; (iv) violação do dever de obtenção de pro-
va de auditoria apropriada e suficiente quanto 
à nota 24 às demonstrações financeiras conso-
lidadas; e (v) violação do dever de documentar, 
adequadamente, nos seus papéis de trabalho, 
de forma a suportar a sua opinião, a análise efe-
tuada à nota 48 às demonstrações financeiras 
consolidadas. 

A sentença proferida pelo TCRS confirmou, 
no essencial, os factos dados como provados na 
Decisão da CMVM que havia sido impugnada pela 
Deloitte, tendo alterado o título de imputação 
subjetiva da conduta da Arguida de dolo para ne-
gligência e a sanção aplicada (de coima única de 
€100.000 para admoestação). O TCRS, nomeada-
mente no que ao dever de documentar diz respei-
to relativo à adequada valorização (imparidade) 
dos créditos detidos pela sociedade auditada, 
afirmou que “o auditor não pode estabelecer uma 
materialidade de 40.000.000,00€, e em seguida, 
obnubilando tal facto por si erigido como base do 
seu trabalho, entende desvalorizar uma exposi-
ção muitíssimo superior a esse valor”. 

A Deloitte interpôs recurso da sentença 
para o Tribunal da Relação de Lisboa (o qual não 
foi admitido), tendo posteriormente interposto 
recurso para o Tribunal Constitucional, o qual 
ainda se encontra pendente.

7. SANÇÕES DE CARÁCTER CONTRA-ORDENACIONAL
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8. ALTERAÇÃO
DO RJSA E EOROC
A Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, intro-

duziu alterações ao RJSA e ao EOROC, des-
tacando-se as seguintes:

• Redução do número de categorias de EIP: 
a simplificação do artigo 3.º do RJSA permi-
te uma supervisão mais focada para o que a 
experiência tem evidenciado serem as en-
tidades mais complexas e com maior risco 
sistémico (designadamente, instituições de 
crédito e sociedades cotadas), com ganhos 
de eficiência e redução de custos de con-
texto para o mercado inerentes a tal quali-
ficação, salvaguardando ao mesmo tempo a 
qualidade da supervisão global e a proteção 
dos investidores. Deixaram de ser qualifica-
das como EIP as empresas de investimen-
to, os organismos de investimento coletivo, 
as sociedades de capital de risco, as socie-
dades e fundos de investimento alternati-
vo especializado, as sociedades e fundos 
de titularização de créditos, entre outras. 
Esta alteração permite aproximar a práti-
ca de supervisão de auditores com outros 
Estados Membros, sendo que Portugal en-
contrava-se entre os que incluíam na defini-
ção de EIP um maior número de tipologias. 

• Supervisão de não ROC que sejam sócios 
ou membros dos órgãos sociais de SROC 
para efeitos de idoneidade, qualificação e 
experiência profissional: face à experiên-
cia de aplicação do regime e da atividade 
de supervisão exercida desde 2016, con-
cluiu-se ser necessário dotar a CMVM de 

poderes para supervisionar os requisitos de 
idoneidade, qualificação e experiência pro-
fissional dos membros dos órgãos sociais e 
a idoneidade dos sócios de SROC, indepen-
dentemente de serem ou não ROC, tendo 
em conta a influência que exercem na cultu-
ra e liderança daquelas estruturas, tal como 
sucede noutras entidades sujeitas a super-
visão prudencial da CMVM. 

• Período máximo do exercício de funções 
como ROC/ SROC de EIP: com o objetivo 
de simplificação da lei, alterou-se o núme-
ro 3 do artigo 54.º do EOROC para passar a 
prever apenas um prazo de dez anos para a 
duração máxima das funções do ROC/SROC 
- coincidente com o prazo máximo fixado 
como regra no Regulamento Europeu - dei-
xando liberdade às EIP para, em função do 
seu caso concreto, gerirem o número de 
mandatos (e a duração desses mandatos) 
do respetivo ROC/SROC.

• Regime sancionatório: o regime foi revis-
to, designadamente com a previsão de um 
novo número 2 no artigo 45.º do RJSA que 
autonomiza o ilícito decorrente do exercício 
de funções de interesse público sem registo 
na CMVM, estando este suspenso ou haven-
do interdição da atividade (o que constitui 
uma contraordenação muito grave). 

Em fevereiro de 2022, foi também pu-
blicada uma versão atualizada do documen-
to “Perguntas e respostas sobre o Estatuto da 
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47
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs_Auditoria_22.aspx

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e o 
Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria”47 
com a introdução de sete questões decorrentes 

da entrada em vigor da Lei n.º 99-A/2021, de 31 
de dezembro que alterou o EOROC, o RJSA e o 
diploma preambular da Lei n.º 148/2015. l

9. PERSPETIVAS
As firmas de auditoria que realizem audito-

rias ou revisões de demonstrações finan-
ceiras, outros serviços de garantia de fiabilida-
de ou serviços relacionados têm de conceber 
e implementar um sistema de gestão de qua-
lidade até 15 de dezembro de 2022, de acordo 
com a ISQM 1 – Norma Internacional de Gestão 
de Qualidade para firmas que efetuam audito-
rias ou revisões de demonstrações financeiras, 
ou outros serviços de garantia de fiabilidade ou 
serviços relacionados (ISQM 1). 

Esta norma vem substituir a ISQC1 e requer 
que a firma efetue a transição das políticas e 
procedimentos que endereçam elementos indi-
vidualizados do seu sistema de controlo de qua-
lidade interno, conforme requerido pela ISQC1, 
para uma abordagem de gestão da qualidade 
integrada.

A ISQM 2 – Revisão de Controlo de Qualidade 
(ISQM 2), que também é aplicável a partir de 15 
de dezembro de 2022, incide sobre os requisitos 
para a revisão de controlo de qualidade dos tra-
balhos de auditoria. A ISQM 2 inclui requisitos es-
pecíficos relacionados com: (i) a nomeação e ele-
gibilidade do revisor de controlo de qualidade do 
trabalho de auditoria; e (ii) o desempenho e a do-
cumentação da revisão de controlo de qualidade.

Decorrente da entrada em vigor da ISQM 
1, a ISA 220 foi revista passando a designar-
-se por Norma Internacional 220 (Revista) – 
Gestão da Qualidade para uma Auditoria de 
Demonstrações Financeiras. Esta norma revis-
ta é efetiva para auditorias de demonstrações 
financeiras para períodos iniciados em ou após 
15 de dezembro de 2022 e inclui responsabilida-
des específicas do auditor em relação à gestão 
da qualidade do trabalho de auditoria e as res-
ponsabilidades relacionadas do sócio responsá-
vel pelo trabalho de auditoria.

Como a CMVM tem referido sucessivamen-
te, a promoção da qualidade da auditoria em 
Portugal é um objetivo instrumental para o re-
forço do desempenho da economia nacional 
e consequentemente para a confiança da so-
ciedade portuguesa. É também uma condição 
para o sucesso dos profissionais que exercem 
esta atividade.

No presente Relatório de Ciclo e em cada 
um dos seus capítulos, a CMVM optou por iden-
tificar onde continuará a focar o seu esforço de 
supervisão. Apesar desta opção consciente, 
esse foco de supervisão não tem carater de ex-
clusividade no âmbito da nossa atividade. Nas 
outras iniciativas, destacamos: 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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9. PERSPETIVAS

• Avaliação dos resultados dos AQI

Em julho de 2022, as onze maiores firmas de au-
ditoria de EIP reportaram à CMVM os AQI, por fir-
ma e por projeto, com referência ao exercício de 
2021. A sua análise será concluída até ao final do 
ano de 2022 e o Guia foi atualizado em setembro 
de 2022 para incluir um capítulo com um con-
junto adicional de indicadores de qualidade da 
auditoria, cujo objetivo é aproximar as expeta-
tivas entre os principais intervenientes (nomea-
damente, auditores e órgãos de fiscalização). 
Por outro lado, a CMVM tem a forte expetativa de 
poder introduzir no ano de 2023 e conforme di-
vulgou publicamente, o Balcão Único Eletrónico 
(BUE). O BUE deverá permitir aumentar signifi-
cativamente o âmbito das entidades auditadas 
objeto de análise na avaliação dos AQI.

A avaliação dos resultados dos AQI focou-se 
nas onze maiores firmas de auditoria de EIP. No 
curto ou médio prazo, não é expetável o alarga-
mento a todas as outras firmas da recolha des-
ta informação. Contudo, a CMVM considera de 
grande utilidade operacional e estratégica a ca-
pacidade das firmas de auditoria não sujeitas 
àquele reporte de AQI à CMVM encontrarem in-
dicadores adequados e comparáveis para a me-
dição da qualidade da sua auditoria e da respeti-
va evolução no tempo. 

• Ações de supervisão temáticas

A atividade da CMVM irá prosseguir com o apro-
fundamento da análise recolhida que carateriza 
a atividade dos auditores e das condições que 
condicionam esse exercício, por exemplo nas 
vertentes mencionadas nos Capítulos 6.1 a 6.3 
deste Relatório. A CMVM entende que a criação 
de condições para melhor referenciação da ati-
vidade de todos os auditores – de EIP e não EIP 
– permite compreender e perspetivar de forma 
mais sólida o seu posicionamento presente e 

futuro. Igualmente, estas ações temáticas per-
mitem identificar alguns dos riscos relevantes 
para a supervisão de auditoria e, quando neces-
sário, emitir recomendações aos auditores.

• Supervisão baseada nos fatores de risco

Como habitualmente e de forma transversal à 
atividade de supervisão da CMVM, continuare-
mos a assentar e a dirigir a supervisão de audi-
toria – regular, pontual, contínua – para as áreas 
que apresentam maior risco ou persistentes e 
recorrentes fragilidades (conforme, por exem-
plo, identificamos no Capítulo 3). A expressa e 
detalhada identificação das principais fragili-
dades tem como objetivo permitir aos audito-
res conhecer as áreas de foco da supervisão 
da CMVM, não só para diminuir a probabilidade 
de que sejam recorrentes ou persistentes, mas 
também para aumentar os procedimentos de 
controlo dos auditores e, desta forma colabora-
tiva e – entendemos nós – pedagógica, aumen-
tar a qualidade da auditoria em Portugal.

CMVM | setembro de 2022

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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QUADRO 1 - AUDITORES REGISTADOS NA CMVM

 2021
48

  2020
49

  2019
50

  Variação 2021/2020 (%)

ROC 1 175 1 227 1 214 -4,24%

SROC 191 187 185 +2,13%

TOTAL 1 366 1 414 1 399 -3,39%

QUADRO 2 - TIPO DE ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO (EIP)
E RESPETIVOS AUDITORES

EIP 2021
51

 2020
52

 2019
53

 Peso 2021 (%)

Organismos de Investimento Coletivo 373 366 377 31%

Fundos e Sociedades de Capital de Risco 284 224 187 23%

Fundos de Pensões 239 231 232 20%

Instituições de Crédito e SGPS54  116 118 123 10%

Empresas Públicas 64 63 62 5%

Emitentes 61 62 64 5%

Empresas de Seguros, Resseguradoras e SGPS55  48 51 51 4%

Fundos e Sociedades de Fundos de Titularização de Créditos 14 13 11 1%

Empresas de Investimento 12 13 13 1%

Total  1 211 1 141 1 120 100%

Auditores de EIP 50 51 49 -

48
 Com referência a 31 de dezembro de 2021. O número de ROC registados em 2021 (1.175) apresenta uma diferença face ao valor constante do Relatório 

Anual da CMVM de 2021 (1.176) decorrente da atualização da situação de um ROC (suspensão) com efeitos retroativos a 2021.
49

 Com referência a 31 de dezembro de 2020. O número de ROC registados em 2020 (1.227) apresenta uma diferença face ao valor constante do Relatório 

Anual da CMVM de 2020 (1.235) decorrente de atualizações à situação dos ROC (cancelamentos/suspensões) com efeitos retroativos a 2020.
50

 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/suspensões) com efeitos retroativos a 2019.
51

 Valor atualizado face à informação constante do Relatório Anual da CMVM de 2021 (1.141) decorrente da conclusão do processo de atualização de EIP, o 

qual terminou em maio de 2022.
52

 Valor atualizado face à informação constante do Relatório Anual da CMVM de 2020 (1.120) decorrente da conclusão do processo de atualização de EIP, 

o qual terminou em junho de 2021.
53

 Valor atualizado face ao publicado no Relatório Anual da CMVM de 2019 (1.108) após conclusão do processo de atualização de EIP, o qual terminou em 

maio de 2020. 
54

 Sociedades Gestoras de Participações Sociais de Instituições de Crédito.
55

 Sociedades Gestoras de Participações Sociais de Empresas de Seguros.
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56
 Os relatórios reportados no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017 (Anexo 9) 

incluem relatórios de auditoria e outros relatórios emitidos por auditores.
57

 Relatórios emitidos durante o exercício de 2021.
58

 Relatórios emitidos durante o exercício de 2020.
59

 Valores atualizados face aos valores incluídos no documento “Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade do ciclo 2020/2021” (NEIP 30.133 

e total de 31.582), com base na informação reportada posteriormente pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações 

introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017. 
60

 Relatórios emitidos durante o exercício de 2019.
61

 Entidades que não se qualificam como Entidades de Interesse Público.
62

 Serviços distintos de auditoria.
63

 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.

QUADRO 3 - NÚMERO DE RELATÓRIOS REPORTADOS56

Entidades 2021
57

  2020
58,59

  2019
60

  Variação 2021/2020 (%)

EIP 1 489 1 449 1 446 +2,8%

NEIP61  30 717 30 177 30 231 +1,8%

TOTAL  32 206 31 626 31 677 +1,8%

QUADRO 4 – VOLUME DE NEGÓCIOS EM 2021, 2020 E 2019

Entidades 2021 2020  2019

BIG 463  95 557 72 499 94 898 87 570 96 733 99 855

BIG 663 107 434 75 713 105 852 90 919 107 189 102 179

TOTAL ROC/SROC 144 255 82 922 141 581 97 906 145 454 109 995

Valores em milhares de euros

 Volume de Volume de Volume de Volume de Volume de Volume de
 Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios
 Auditoria SDA62 Auditoria SDA62 Auditoria SDA62
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QUADRO 5 – DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS
DE AUDITORIA EM 2021, 2020 E 2019

Até 150 mil euros 2 7 5 11 280 108 1 269 142 1 401

Até 250 mil euros 6 5 5 325 793 255 590 47 694

Até 500 mil euros 8 8 9 403         2 237 361 2 464 493 2 282

Até 750 mil euros 6 4 6 473 2 919 376 1 880 352 3 030

Até 1 milhão de euros 6 9 6 423 4 449 645 6 295 754 3 959

Até 6 milhões de euros 15 13 14           3 039 22 724 2 910 20 230 3 497 22 732

Mais de 6 milhões de euros 5 5 4 21 679 65 637 20 460 62 942 18 000 53 929

Total 4866  51 49 26 353 99 039 25 115 95 670 23 285 88 027

Auditores apenas de NEIP 337 329 349 - 57 506 - 56 754 - 54 739

Outros auditores67  4 2 7 48 1 921 22 239 70 3 728

Total geral 389 382 405 26 401 158 466 25 137 152 663 23 355 146 494

Valores em milhares de euros

N.º ROC/SROC Honorários totais64

2021 2020 2019

2021 2020 2019 EIP NEIP EIP NEIP EIP NEIP

Volume de Negócios
de Auditoria65

64
 Informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 9. Conforme previsto neste Regulamento, a informação repor-

tada inclui os honorários pela emissão de CLC/relatórios de auditoria relativos a contas individuais e consolidadas e também os honorários pela emissão 

de outros relatórios. Relatórios emitidos durante os exercícios apresentados e respetivos honorários.
65

 VN de auditoria reportado pelos auditores de EIP no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 6. A informação reportada neste 

Anexo, inclui o volume de negócios de auditoria e de serviços distintos de auditoria, não tendo estes últimos sido considerados para efeitos desta análise. 

Inclui também VN de auditoria a NEIP por parte de auditores de EIP. Os valores apresentados de honorários de auditoria podem divergir dos valores de 

volume de negócios de auditoria, nomeadamente pelo facto dos valores reportados através do Anexo 6 incluírem os acréscimos e diferimentos da receita 

associada aos honorários de auditoria contratados.
66

 O número total de ROC/SROC de EIP em 31 de dezembro de 2021 é de 50, no entanto, um ROC e uma SROC não reportaram o Anexo 6 pelo facto de não 

terem tido volume de negócios de serviços de auditoria prestados a EIP em 2021.
67

 Auditores que já não são auditores de EIP no exercício apresentado (N) mas que emitiram relatórios nesse exercício (N) relativos ao exercício anterior 

(N-1), tendo efetuado o respetivo reporte do Anexo 9 nesse exercício (N).
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68
 Informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 9. Conforme previsto neste Regulamento, a informação repor-

tada inclui os relatórios emitidos durantes os exercícios apresentados relativos a contas individuais e consolidadas e também outros relatórios.
69

 VN de auditoria reportado pelos auditores de EIP 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.
70

 O número total de ROC/SROC de EIP em 31 de dezembro de 2021 é de 50, no entanto, um ROC e uma SROC não reportaram o Anexo 6 pelo facto de não 

terem tido volume de negócios de serviços de auditoria prestados a EIP em 2021.

QUADRO 6 – DISTRIBUIÇÃO DE RELATÓRIOS EMITIDOS 
POR SROC EM 2021, 2020 E 2019

Até 150 mil euros 2 7 5 3 76 22 360 12 341

Até 250 mil euros 6 5 5 34 209 28 151 9 232

Até 500 mil euros 8 8 9 57 559 51 665 66 590

Até 750 mil euros 6 4 6 52 850 38 568 44 791

Até 1 milhão de euros 6 9 6 32 1 142 67 1 693 76 1 113

Até 6 milhões de euros 15 13 14 607 5 631 583 5 069 735 5 702

Mais de 6 milhões de euros 5 5 4 688 6 794 656 6 590 487 5 574

Total 4870  51 49 1 473 15 261 1 445 15 096 1 429 14 343

Auditores apenas de NEIP 337 329 349 - 14 886 - 14 986 - 14 868

Outros auditores67 4 2 7 16 570 4 95 17 1 020

Total geral 389 382 405 1 489 30 717 1 449 30 177 1 446 30 231

N.º ROC/SROC Número de relatórios emitidos68

2021 2020 2019

2021 2020 2019 EIP NEIP EIP NEIP EIP NEIP

Volume de Negócios
de Auditoria69
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71
 Consulta às CLC/RA consolidadas incluídas nos documentos de prestação de contas publicados no sítio da Internet de cada uma das EIP incluídas no 

PSI à data de 25 de julho 2022.
72

 Em julho de 2022, as entidades que integram o PSI ascendem a 15.
73

 A redução do número de matérias relevantes de auditoria em 2021 face a 2020 é explicada pela diminuição do número de entidades incluídas no PSI 

(em 2020 eram 18 entidades e em 2020 são 15 entidades), tendo em consideração que o número médio de matérias relevantes de auditoria por entidade, 

em 2020 e 2021, é idêntico.

QUADRO 7 – MATÉRIAS RELEVANTES DE AUDITORIA – 
EIP INCLUÍDAS NO PSI71, 72

Recuperabilidade de ativos não correntes, incluindo goodwill 12 15 17 18 20 19
Provisões e passivos contingentes 9 9 9 10 14 12
Reconhecimento do rédito  6 7 7 8 8 8
Transações de partes de capital  5 3 4 5 5 5
Pensões e benefícios pós-emprego 3 3 3 4 4 4
Justo valor dos ativos biológicos 3 3 3 3 3 3
Valorização de instrumentos financeiros derivados 3 3 4 2 2 1
Concentrações de atividades empresariais 2 4 1 1 3 1
Imparidades de contas a receber 2 3 2 2 2 2
Valorização de inventários imobiliários e propriedades de investimento 2 3 2 2 1 1
Recuperabilidade de impostos diferidos ativos 1 3 3 3 4 4
Adoção da IFRS 16 - Locações  0 0 7 0 0 0
Outros  12 14 11 12 16 12
Total  6073  70 73 70 82 72

Temas 2018 201720192020 20162021
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74
 Num reporte efetuado por um auditor podem ser incluídas mais do que uma das situações previstas no artigo 81.º do EOROC.

75
 Valor atualizado face ao incluído no Relatório de Controlo de Qualidade da Auditoria Ciclo 2020/2021 (178 situações reportadas por 11 ROC/SROC de EIP) 

decorrente do recebimento de novos reportes com referência ao ano de 2020, após 30 de junho de 2021.
76

 Informação reportada pelos auditores sem que exista obrigação legal, uma vez que estas situações não se enquadram em nenhuma das circunstâncias 

previstas no número 1 do artigo 81.º do EOROC.
77

 REIP corresponde a entidades NEIP incluídas no perímetro de consolidação de contas de EIP.

QUADRO 8 – TIPOLOGIA DE SITUAÇÕES REPORTADAS NA COMUNICAÇÃO 
PREVISTA NO NÚMERO 1.º DO ARTIGO 81.º DO EOROC74

Situação reportada 2021 202075

Reservas:  
   .   Por desacordo 36 70
   .   Por limitação de âmbito 64 96
Impossibilidade de emissão do relatório 1 11
Opinião adversa sobre as contas - 1
Escusa de opinião sobre as contas 1 1
Ameaças/dúvidas concretas em relação à continuidade das operações da EIP 24 38
Atraso na preparação e conclusão dos documentos de prestação de contas por parte da EIP76  3 1
Ênfases76 59 18
Total 188 236

QUADRO 9 – NÚMERO DE RESERVAS COMUNICADAS ATRAVÉS DO ANEXO 7

Tipologia de entidade 2021 2020

EIP  

  . Emitentes 2 19 1 37

    . Empresas Públicas 2 10 6 17

   . Fundos de Capital de Risco - 6 2 12

    . Organismos de Investimento Coletivo 3 14 4 11

    . Instituições de Crédito - 2 - 1

REIP77

   . Emitentes 29 11 53 13

   . Instituições de Crédito - 1 - -

   . Empresas Públicas - 1 - 5

   . Empresas de Seguros - - 4 -

Total   36 64 70 96

Reserva
por desacordo

Reserva por limitação 
de âmbito

Reserva
por desacordo

Reserva por limitação 
de âmbito
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78
 Honorários de auditoria contratados associados a relatórios emitidos durante o exercício de 2021, 2020 e 2019, respetivamente, incluindo honorários 

associados a Certificações Legais das Contas/Relatórios de Auditoria (CLC/RA) sobre contas individuais e consolidadas e honorários associados a ou-

tros relatórios emitidos por auditores, conforme documento “Respostas às perguntas mais frequentes relativas ao Regulamento da CMVM n.º 4/2015 – 

Supervisão de Auditoria”, versão atualizada a 16 de maio de 2017.
79

 Valores atualizados face aos valores incluídos no documento “Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade do ciclo 2020/2021” (NEIP 

152.471 e total de 177.608), com base na informação reportadas pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações intro-

duzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017.
80

 Valores atualizados face aos valores incluídos no documento “Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade do ciclo 2019/2020” (de EIP 

121.041, de NEIP 56.567 e total de 177.607), com base na informação reportadas pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as 

alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017.
81

 Os valores apresentados diferem dos apresentados no Quadro 10, uma vez que os auditores de EIP podem também auditar NEIP. Neste caso, os hono-

rários de auditoria contratados relativos às NEIP são também considerados nesta linha.

QUADRO 10 - TOTAL DE HONORÁRIOS DE AUDITORIA 
REPORTADOS POR TIPO DE ENTIDADE68, 78

Entidades 2021  2020
79

  2019  Variação 2021/2020 (%)

EIP 26 401 25 137 23 355 +5,0%

NEIP 158 466 152 663 146 494 +3,8%

TOTAL  184 867 177 800 169 849 +4,0%

Valores em milhares de euros

QUADRO 11 - TOTAL DE HONORÁRIOS DE AUDITORIA
POR TIPO DE AUDITORES68, 78

Auditores 2021  2020
80

  2019  Variação 2021/2020 (%)

de EIP81  126 830 119 314 115 110 +6,3%

de NEIP 58 037 58 486 54 739 -0,8%

TOTAL  184 867 177 800 169 849 +4,0%

Valores em milhares de euros
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82
 Os honorários médios apresentados por tipo de EIP correspondem ao total de honorários para todos os serviços contratados a dividir pelo número 

total de relatórios emitidos.
83

 Com base na informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 

2/2017 (Anexo 9).
84

 Considera os honorários associados a CLC/RA sobre contas individuais e consolidadas e honorários associados a outros relatórios emitidos por audi-

tores, conforme documento “Respostas às perguntas mais frequentes relativas ao Regulamento da CMVM n.º 4/2015 – Supervisão de Auditoria”, versão 

atualizada a 16 de maio de 2017.

QUADRO 12 – HONORÁRIOS MÉDIOS82 POR TIPO DE EIP83

EIP 2021
78

 2020
78

 2019
78

 Variação 2021/2020 (%)

Emitentes 91 98 75 -7,1%

Empresas de Seguros, Resseguradoras e SGPS 45 38 43 +18,4%

Instituições de Crédito e SGPS 37 35 30 +5,7%

Empresas Públicas 21 20 18 +5,0%

Fundos e Sociedades de Fundos de Titularização de Créditos 15 17 14 -11,8%

Empresas de Investimento 11 9 9 +22,2%

Fundos e Sociedades de Capital de Risco 6 6 7 -

Organismos de Investimento Coletivo 3 3 3 -

Fundos de Pensões 2 2 2 -

QUADRO 13 – EMPRESAS PÚBLICAS: HONORÁRIOS MÉDIOS
POR RELATÓRIO84 E POR SETOR DE ATIVIDADE83

Transportes 24 12 22 13 -7,7%

Águas 9 18 11 17 +5,9%

Hospitais 35 19 31 21 -9,5%

Outros 16 40 15 34 +17,6%

Total 84  79  

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório84

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório84

2021 2020

Variação honorários
médios por relatório

ANEXOS
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85
 Excluem-se os bancos classificados como emitentes: Caixa Geral de Depósitos, S.A., Banco Comercial Português, S.A., Banco Santander Totta, S.A., 

Banco BPI, S.A., Novo Banco, S.A., Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. e Haitong Bank, S.A. 

QUADRO 14 – ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO: 
HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO84 E POR TIPOLOGIA

Fundos mobiliários  310 2 313 2 -

Fundos imobiliários  219 5 240 5 -

Sociedades de investimento imobiliário 28 6 17 5 +20%

Outros  4 3 4 4 -25%

Total  561  574  

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório84

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório84

2021 2020 Variação
honorários

médios
por relatório

QUADRO 15 – INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO: 
HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO84 E POR TIPOLOGIA

Caixas de Crédito Agrícola  82 24 82 27 -11,1%

Bancos85   29 79 29 65 +21,5%

Outros  11 41 11 38 +7,9%

Total  122  122 

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório84

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório84

2021 2020 Variação
honorários

médios
por relatório

QUADRO 16 – EMPRESAS DE SEGUROS E RESSEGURADORAS: 
HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO84 E POR RAMOS

Não vida  26 40 28 36 +11,1%

Vida  13 55 15 49 +12,2%

Mista  8 136 9 109 +24,8%

Total  47  52  

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório84

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório84

2021 2020 Variação
honorários

médios
por relatório

Tipologia

Tipologia

Ramos
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QUADRO 17 – EMITENTES DE VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO NUM 
MERCADO REGULAMENTADO: HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO84 E POR TIPOLOGIA

 25 329 22 347 -5,2%

 

 86 46 83 48 -4,2%

 

 26 11 15 15 -26,7%

 137  120

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório84

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório84

2021 2020 Variação
honorários

médios
por relatório

Tipologia

Instituições de crédito,

Sociedades de titularização de créditos 

e Entidades de gestão de fundos

Empresas de seguros e Sociedades 

não financeiras 

Entidades Públicas emitentes

Total

QUADRO 20 – ÁREAS DE SUPERVISÃO COM IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS 
(FINDINGS SIGNIFICATIVOS) IDENTIFICADAS NAS AÇÕES DE SUPERVISÃO REGULAR 
CONCLUÍDAS NO CICLO 2021/2022 

N.º de irregularidades (findings) significativas

 1 - 2

 1 - -

 

 - - 1

2021/2022 

Segregação de funções (execução do 
trabalho de auditoria, controlo de qualidade 
do trabalho de auditoria e monitorização)

Auditoria de grupos

Revisão dos dossiês:

Arquivo

Estimativas contabilísticas, incluindo justo valor

Tema 2019/20202020/2021

SCQI:

Ética e independência

Documentação de suporte ao expresso na CLC

Reconhecimento do rédito

Valorização de ativos fixos tangíveis

Investimentos em filiais, associadas
e empreendimentos conjuntos

 7 3 -

 1 - 12

 - - 7

 - - 9

 2 - 6

 - - 15
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QUADRO 20 – ÁREAS DE SUPERVISÃO COM IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS 
(FINDINGS SIGNIFICATIVOS) IDENTIFICADAS NAS AÇÕES DE SUPERVISÃO REGULAR 
CONCLUÍDAS NO CICLO 2021/2022 (CONTINUAÇÃO)

N.º de irregularidades (findings) significativas

 4 - 6

 16 3 58

2021/2022 Tema 2019/20202020/2021

Outros

Total

QUADRO 24 – CONTRAORDENAÇÕES SOBRE ROC/SROC

Natureza das contraordenações

2019 - 1 - - 2 - 1

202089  14 16 - 91 27 - 16

202189 3 10 3 52 10 11 9

Ano

Processos
decididos86

86
 Os processos decididos referem-se aos processos de contraordenação que foram objeto de decisão pela CMVM, independentemente de terem ou não 

sido objeto de impugnação judicial pelo ROC/SROC.
87

 O Código dos Valores Mobiliários distingue entre contraordenações muito graves, graves e menos graves, enquanto o RJSA distingue entre contraor-

denações muito graves, graves e leves.
88

 A Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo distingue entre contraordenações e contraordenações especialmen-

te graves, incluindo-se ambas na categoria “Outras”.
89

 Os processos decididos em cada um dos anos incluem mais do que uma entidade.

ROC SROC Muito graves Graves Leves / Menos 
Graves87 Outras88
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Dever de obtenção de prova de auditoria 
apropriada e suficiente para suportar a 
opinião do auditor e suas conclusões

§19 das NT91 
e §4 da DRA 51093

90
 Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 487/99, de 16 de novembro (EOROC revogado).

91
 Normas Técnicas de Revisão/Auditoria.

92
 Norma Internacional de Auditoria 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e Condução de uma Auditoria de Acordo com as Normas Internacionais 

de Auditoria.
93

 Diretriz de Revisão/Auditoria 510 – Prova de Revisão/Auditoria.

QUADRO 25 – RECORRÊNCIA DAS CONTRAORDENAÇÕES SOBRE ROC/SROC
E TIPO DE DEVER INCUMPRIDO

2021

 - 11 - - 43 -

 - 32 - - 24 -

 - - 10 - - 27

 - - - - 4  -

 - - - - 6  -

 - 5 - - 1  -

 - 2 - - 11  -

 Muito Graves Leves/ Outras88  Graves Leves/
 graves  Menos contra-  Menos
   Graves ordenações  Graves

Dever de rotação do sócio responsável 
pela orientação ou execução direta
da revisão legal das contas

Dever de inclusão de reserva

Dever de elaboração e de conservação 
de documentação suficiente

Dever de documentar adequadamente 
a prova de auditoria obtida e as 
conclusões extraídas dessa prova, 
incluindo a documentação de 
factos importantes que sejam do 
conhecimento do auditor

Dever

Dever de cumprir, no âmbito de uma 
auditoria conducente à emissão de 
relatório de auditoria sobre contas 
de emitente de valores mobiliários 
admitidos à negociação, com as 
normas técnicas de revisão e auditoria 
emitidas pela OROC

Número 2 do artigo 
54.º do EOROC 

Número 3 do artigo 
44.º do EOROC 
revogado90

Número 2 do artigo 
44-A do EOROC 
revogado90

Número 4 do artigo 
62.º do EOROC 
revogado90

Número 1 do artigo 
3.º do Regulamento 
da CMVM n.º 6/2000

Dever de executar a auditoria com 
ceticismo profissional

§10 das NT91

e parágrafo 15 da 
ISA 20092

Legislação incumprida

2020
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94
 Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria.

95
 Estatutos do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 225/2008, de 20 de novembro.

96
 Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo.

97
 Diretriz de Revisão/Auditoria 310 – Conhecimento do Negócio.

98
 Norma Internacional de Auditoria 250 – Consideração de Leis e Regulamentos numa Auditoria de Demonstrações Financeiras.

99
 Diretriz de Revisão/Auditoria 700 – Relatório de Revisão / Auditoria.

100
 Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo aprovada pela Lei n.º 25/2008, de 5 de junho.

101
 Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo aprovada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

QUADRO 25 – RECORRÊNCIA DAS CONTRAORDENAÇÕES SOBRE ROC/SROC
E TIPO DE DEVER INCUMPRIDO (CONTINUAÇÃO)

2021

 - - - - 2 -

 2 - - - - -

 - 1 - - - -

 - 1 - - - -

 1 - - - - -

 - - - 8 - -

 Muito Graves Leves/ Outras88  Graves Leves/
 graves  Menos contra-  Menos
   Graves ordenações  Graves

Dever de prestar informação 
verdadeira ao CNSA94 

Dever de emitir uma escusa de opinião 
de forma fundamentada quando a 
matéria de apreciação seja inexistente, 
significativamente insuficiente ou 
ocultada

Dever de emitir uma opinião sobre os 
fluxos de caixa e sobre as alterações 
no capital próprio apresentados

Dever de comunicação à CMVM de 
informações que diziam respeito 
a situações suscetíveis de gerar a 
emissão de opinião com reserva

Dever

Dever de conhecimento de leis e 
regulamentos aplicáveis à atividade
da entidade auditada 

Alínea e) do número 
1 do artigo 22.º
do ECNSA95

Número 4.º  
do artigo 45.º  
do EOROC

§23 das NT91

§ 7, §18 e §21 e 
Apêndice I da DRA 
70099 e a Circular  
n.º 4/16 da Ordem 
dos Revisores 
Oficiais de Contas

Número 2 do artigo 
131.º do RGOIC96

§12 das NT91 
§4 e §8 da DRA 31097 
§13 da ISA 25098 

Dever de exame Número 1 e 
número 2, alínea 
e) do artigo 15.º da 
antiga LCBCFT100 e 
número 1 e número 
2, alíneas d) e f) do 
artigo 52.º da nova 
LCBCFT101

Legislação incumprida

2020
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QUADRO 25 – RECORRÊNCIA DAS CONTRAORDENAÇÕES SOBRE ROC/SROC
E TIPO DE DEVER INCUMPRIDO (CONTINUAÇÃO)

2021

 - - - 1 - -

 - - - 1 - -

 - - - 1 - -

 Muito Graves Leves/ Outras88  Graves Leves/
 graves  Menos contra-  Menos
   Graves ordenações  Graves

Dever Legislação incumprida

2020

Dever de identificação dos clientes
e respetivos representantes

Alínea a) do 
número 1 e alínea 
a) do número 3 do 
artigo 7.º da antiga 
LCBCFT100

Dever de diligência Alínea a) do número 
1 do artigo 9.º da 
antiga LCBCFT100

Dever de recusa Alíneas a) e b)  
do número 1  
do artigo 13.º da 
antiga LCBCFT100
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