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RESULTADOS GLOBAIS DO SISTEMA DE CONTROLO 
DE QUALIDADE DA AUDITORIA - CICLO 2020/2021
PRINCIPAIS DESTAQUES

novas ações
ações encerradas
Irregularidades - incluindo 
com maior severidade.

6
3

93
5

Guia de AQI atualizado para identificação de 
riscos com impactos na qualidade da auditoria.

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

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

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

Inexistência ou insuficiência de documentação 
que sustente a materialidade determinada.

Procedimentos executados ao nível da fraude 
insuficientes.

Insuficiência de políticas e procedimentos 
para assegurar o cumprimento dos requisitos 
éticos, nomeadamente a independência.

Incumprimentos ao nível do arquivo dos papéis 
de trabalho.

Falhas no cumprimento dos deveres 
de exame e identificação e diligência 
em sede de PBCFT.

Insuficiências na análise de transações com 
partes relacionadas.

Falhas na documentação e ceticismo 
profissional.

ROC: 1.227 (2020); 1.214 (2019)

SROC: 187 (2020); 185 (2019)

Relatórios: 31.582 (2020);

31.677 (2019)

EIP: 1.141 (2020); 1.120 (2019)

IRREGULARIDADES A DESTACARAÇÕES DE SUPERVISÃO PRESENCIAIS

novas ações
ações encerradas (irregularidades na 
independência e serviços distintos 
de auditoria, aceitação de clientes, 
utilização de peritos, arquivo)

28
110

AÇÕES DE SUPERVISÃO CONTÍNUAS

Auditores
Recomendações
Processos de avaliação 
do mérito contraordenacional

9
53
14

SUPERVISÃO “LUANDA LEAKS”

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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presente relatório contém os resulta-
dos globais do sistema de controlo de 
qualidade sobre os auditores, para efei-
to do disposto no n.º 4 do artigo 41.º 
do Regime Jurídico de Supervisão de 
Auditoria. Adicionalmente, tem o pro-
pósito e uma abordagem temática que 
visam permitir aos interessados, em 
especial aos auditores e órgãos de fis-
calização, uma melhor compreensão 
das expetativas da CMVM, enquanto en-
tidade de supervisão de auditoria rea-
lizada em Portugal, identificando onde 
são concentrados os seus recursos de 
supervisão para aumentar a qualida-
de da auditoria, pretendendo por essa 
via criar maior previsibilidade e melhor 
adaptação aos auditores. 

O ciclo 2020/20211, à semelhança 
do anterior, foi marcado por ações de 
supervisão específicas, decorrentes de 
circunstâncias observadas no mercado 
e da situação de pandemia Covid-19. Na 
supervisão da atividade dos auditores 
de Entidades de Interesse Público (EIP), 
a CMVM prosseguiu com a introdução 
de medidas de simplificação e eficiên-
cia. A utilização de instrumentos de 
gradação de irregularidades permitiu 
um maior foco nas situações de risco 
elevado e uma resposta mais adequada 
às diferentes situações.

Na atividade de supervisão aos au-

ditores, destacam-se a abertura de 6 
ações de supervisão presencial e 28 
ações de supervisão contínua. No mes-
mo período, foram encerradas 3 ações 
de supervisão presencial (iniciadas em 
ciclos anteriores), 110 ações de super-
visão contínua e 6 ações de supervisão 
urgentes.

Nas 3 ações de supervisão pre-
sencial encerradas no ciclo 2020/2021, 
apesar de se observar uma redução de 
irregularidades decorrente da aplicação 
dos instrumentos de gradação, foram 
identificadas 93 irregularidades (findin-
gs), com 5 situações de maior severida-
de. As irregularidades com maior rele-
vância e recorrência estão relacionadas 
com (i) a inexistência de documentação 
das análises e desafios efetuados aos 
pressupostos relevantes subjacentes a 
estimativas contabilísticas significati-
vas, (ii) a inexistência ou insuficiência de 
documentação que sustente a materia-
lidade determinada e os procedimentos 
executados ao nível da fraude, (iii) a ine-
xistência ou insuficiência de políticas e 
procedimentos para assegurar o cum-
primento dos requisitos éticos, nomea-
damente a independência, e (iv) o ar-
quivo dos papéis de trabalho. O detalhe 
dos resultados das ações de supervisão 
presencial e recomendações associa-
das é apresentado nos capítulos 3 e 4.

O

SUMÁRIO 
EXECUTIVO

1
 1 de julho de 2020 a 

30 de junho de 2021.

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

As ações de supervisão urgentes, 
no seguimento das notícias veiculadas 
nos meios de comunicação social so-
bre o caso denominado “Luanda Leaks”, 
que incluíram 9 auditores (10 super-
visões), 27 entidades auditadas e 84 
dossiês de auditoria, geraram 53 reco-
mendações aos auditores visados e 14 
processos de avaliação do mérito con-
traordenacional. Uma ação de super-
visão, decorrente deste processo, foi 
autonomizada e aguarda decisão pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul. As 
irregularidades identificadas no caso 
denominado “Luanda Leaks” estão re-
lacionadas com incumprimentos de 
deveres dos auditores em sede de (i) 
prevenção do branqueamento de ca-
pitais e financiamento do terrorismo, 
nomeadamente do dever de identifica-
ção e diligência dos clientes, beneficiá-
rios efetivos e membros dos órgãos de 
administração/gerência e do dever de 
exame de operações cujas caracterís-
ticas eram suspeitas de estarem asso-
ciadas a branqueamento de capitais, e 
(ii) normas internacionais de auditoria 
relacionadas com transações com par-
tes relacionadas, independência, arqui-
vo e ceticismo profissional. O detalhe 
dos resultados destas ações de super-
visão é apresentado no capítulo 3.3.1.

A CMVM supervisionou também 
o controlo de qualidade exercido pela 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 
(OROC) sobre auditores de entidades 
que não se qualificam como EIP, rela-
tivo ao ciclo 2019/2020, tendo emitido 
recomendações à OROC sobre o pro-
cesso de controlo de qualidade. Devido 
às atuais circunstâncias relacionadas 
com a pandemia Covid-19 e à eleição 

dos novos órgãos sociais da OROC, a 
ação de supervisão relativa ao ciclo de 
2019/2020 ainda não foi concluída.  O 
detalhe das recomendações efetuadas 
no âmbito deste controlo de qualidade 
é apresentado no capítulo 2.2.3.

Em abril de 2021, a CMVM publi-
cou a versão atualizada do Guia de 
Aplicação de Indicadores de Qualidade 
da Auditoria (Guia), no seguimento 
da análise dos dados recebidos das 
seis maiores firmas de auditoria em 
Portugal, com referência ao exercício 
de 2019. Da análise dos dados recebi-
dos no primeiro ano de aplicação do 
Guia identificam-se riscos com impac-
to na qualidade da auditoria. Os princi-
pais resultados da análise respeitante 
ao primeiro ano de aplicação do Guia 
são apresentados no Capítulo 6.

No presente ciclo promoveu-se 
também uma melhoria na comunicação 
e interação entre a CMVM e os audito-
res que deve prosseguir. Algumas das 
interações específicas desenvolvidas 
são apresentadas no Capítulo 7.

No capítulo 8 são apresentadas 
as sanções de carácter contraordena-
cional que decorrem das irregularida-
des identificadas em sede de supervi-
são. Nos últimos três anos verificou-se 
um aumento dos processos de con-
traordenação sobre Revisores Oficiais 
de Contas e Sociedades de Revisores 
Oficiais de Contas. Em 2020, desta-
cam-se as contraordenações graves 
associadas ao incumprimento dos de-
veres de rotação do sócio responsável 
pelo trabalho de auditoria e de docu-
mentação da prova de auditoria obtida 
e das respetivas conclusões.

CMVM | setembro de 2021

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 AUDITORIA EM PORTUGAL

1.1.1. AUDITORES E EIP

SUPERVISÃO
DE AUDITORIA1.

QUADRO 1 - AUDITORES REGISTADOS NA CMVM

 2020
3

  2019
4

  2018
5

  Variação 2020/2019 (%)

ROC 1 227 1 214 1 223 1,07%

SROC 187 185 187 1,08%

TOTAL 1 414 1 399 1 410 1,07%

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

registados na CMVM registou um li-
geiro aumento em 2020 face ao ano 
de 2019.

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

3
 Com referência a 31 de dezembro de 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/suspen-

sões) com efeitos retroativos a 2020.
4

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

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

sões) com efeitos retroativos a 2019.
5

 Com referência a 31 de dezembro de 2018.

C om base em informação repor-
tada pelos auditores no âmbi-
to do Regulamento da CMVM  

n.º 4/20152, apresentamos de segui-
da uma caracterização do mercado 
de auditoria.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

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

EIP 2020
6

 2019
7
 2018

8
 Peso 2020 (%)

Organismos de Investimento Coletivo 366 377 379 32%

Fundos de Pensões 231 232 229 20%

Fundos e Sociedades de Capital de Risco 224 187 162 20%

Instituições de Crédito e SGPS9 118 123 126 10%

Empresas Públicas 63 62 60 6%

Emitentes 62 64 69 5%

Empresas de Seguros, Resseguradoras e SGPS10  51 51 51 5%

Empresas de Investimento 13 13 15 1%

Fundos e Sociedades de Fundos de Titularização de Créditos 13 11 17 1%

Total  1 141 1 120 1 108 100%

Auditores de EIP 51 49 53 -

6
 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.
7

 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. 
8

 Valor atualizado face ao publicado no Relatório Anual da CMVM de 2018 (1.095) após conclusão do processo de atualização de EIP, 

o qual terminou em março de 2019. 
9

 Sociedades Gestoras de Participações Sociais de Instituições de Crédito.
10

 Sociedades Gestoras de Participações Sociais de Empresas de Seguros.

O número de EIP em 2020 fixou-
-se em 1.1416 (1.120 em 20197) o que 
corresponde a um aumento (21 enti-
dades) face ao ano anterior. O número 
de auditores de EIP aumentou face a 
2019, passando de 49 auditores de EIP 
em 2019 para 51 auditores de EIP em 
2020. 

No que se refere ao universo de 
EIP, e à semelhança do verificado em 

2019, as tipologias que se destacam 
são os organismos de investimento 
coletivo (32%), os fundos de pensões 
(20%) e os fundos e sociedades de ca-
pital de risco (20%). Na evolução de 
2019 para 2020, salienta-se igualmente 
o aumento do número de EIP na tipo-
logia de fundos e sociedades de capi-
tal de risco (37), correspondente a um 
aumento de cerca de 20% face a 2019.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

QUADRO 3 - NÚMERO DE RELATÓRIOS REPORTADOS11

Entidades 2020
12

  2019
12,13

  2018
12

  Variação 2020/2019 (%)

EIP 1 449 1 446 1 414 0,2%

NEIP14  30 133 30 231 29 976 -0,3%

TOTAL  31 582 31 677 31 390 -0,3%

No que respeita ao número to-
tal de relatórios reportados à CMVM, 
observou-se uma ligeira redução no 

exercício de 2020 (-0,3%), de 31.677 
relatórios em 2019 para 31.582 relató-
rios em 2020. 

11
 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.
12

 Relatórios emitidos durante o correspondente exercício.
13

 Valores atualizados face aos valores incluídos no documento “Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade do ciclo 

2019/2020” (NEIP 30.129 e total de 31.575), com base na informação reportada pelos auditores no âmbito do Regulamento da 

CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017. 
14

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

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

 Valores atualizados face aos valores incluídos no documento “Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade do ciclo 

2019/2020” (NEIP 146.148 e total de 169.503), 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..

1.1.2. ATIVIDADE DE AUDITORIA
(RELATÓRIOS EMITIDOS E HONORÁRIOS)

QUADRO 4 - TOTAL DE HONORÁRIOS DE AUDITORIA 
REPORTADOS POR TIPO DE ENTIDADE11

Entidades 2020
15

  2019
15, 16

  2018
15

  Variação 2020/2019 (%)

EIP 25 137 23 355 23 018 7,6%

NEIP 152 471 146 494 145 293 4,1%

TOTAL  177 608 169 849 168 311 4,6%

Valores em milhares de euros

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

O valor global dos honorários de 
auditoria (EIP e NEIP) em 2020 re-
gistou um aumento de 4,6%, face ao 
exercício de 2019, o qual parece de-
correr de um aumento dos honorá-
rios e não do aumento do número de 
relatórios emitidos. A desagregação 

entre honorários de auditoria de EIP 
e de NEIP manteve-se praticamente 
inalterada face ao ano de 2019, verifi-
cando-se que o peso dos honorários 
de auditoria associados a NEIP conti-
nua a ser significativo.

Em 2020 não existiram altera-
ções significativas na repartição dos 
honorários de auditoria por audito-
res de EIP e NEIP. As quatro maiores 
SROC em Portugal representavam, 

em 2020, 44% do total dos hono-
rários de auditoria, corresponden-
do a um ligeiro aumento face ao ve-
rificado em 2019 e 2018 (42% e 43% 
respetivamente).

QUADRO 5 - TOTAL DE HONORÁRIOS DE AUDITORIA 
POR TIPO DE AUDITORES17

Valores em milhares de euros

Auditores 2020
18

  2019
18,19

  2018
18

  Variação 2020/2019 (%)

de EIP20  121 041 115 110 116 157 3,9%

de NEIP 56 567 54 739 52 154 5,9%

TOTAL  177 608 169 849 168 311 4,6%

17
 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.
18

 Honorários de auditoria contratados associados a todos os relatórios emitidos durante o respetivo exercício,  incluindo ho-

norários associados a CLC/RA sobre contas individuais e consolidadas e honorários associados a outros 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.
19

 Valores atualizados face aos valores incluídos no documento “Resultados Globais do Sistema de Controlo de Qualidade do ciclo 

2019/2020” (de EIP 114.817, de NEIP 54.686 e total de 169.503), com base na informação reportada pelos auditores no âmbito do 

Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017.
20

 Os valores apresentados diferem dos apresentados no Quadro 4, uma vez que os auditores de EIP podem também auditar NEIP. 

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

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

QUADRO 6 – HONORÁRIOS MÉDIOS21 POR TIPO DE EIP22

EIP 2020
18

  2019
18

  2018
18

  Variação 2020/2019 (%)

Emitentes 98 75 73 +30,7%

Empresas de Seguros, Resseguradoras e SGPS 38 43 46 -11,6%

Instituições de Crédito e SGPS 35 30 29 +16,7%

Empresas Públicas 20 18 17 +11,1%

Fundos e Sociedades de Fundos de Titularização de Créditos 17 14 15 +21,4%

Empresas de Investimento 9 9 8 -

Fundos e Sociedades de Capital de Risco 6 7 7 -14,3%

Organismos de Investimento Coletivo 3 3 3 -

Fundos de Pensões 2 2 2 -

Valores em milhares de euros

21
 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.
22

 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).

Verifica-se que face a 2019, o va-
lor dos honorários médios apresen-
ta uma evolução positiva, em parti-
cular, no que se refere a Emitentes 
e a Fundos e Sociedades de 
Titularização de Créditos. O aumen-

to verificado nos horários médios 
por relatório no caso dos Emitentes 
(aproximadamente 31%) é justificado 
em grande medida pelo incremento 
dos honorários médios em 4 entida-
des auditadas.

Como referido no relatório do ciclo anterior, o valor dos honorários 
médios por tipologia 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 contratação dos trabalhos de auditoria considerar e ponderar 
nesse processo outros fatores de avaliação que não apenas o preço.

De seguida apresenta-se o valor 
médio dos honorários de auditoria 

para alguns tipos de EIP.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA

QUADRO 7 – EMPRESAS PÚBLICAS: HONORÁRIOS MÉDIOS
POR RELATÓRIO23 E POR SETOR DE ATIVIDADE24

Transportes   22 13 18 14

Águas   11 17 9 21

Hospitais   31 21 38 17

Outros   15 34 15 31

Total   79  80 

Em 2020, os honorários médios25 das 
Empresas Públicas variaram entre os 

5 mil euros e os 103 mil euros. 

23
 Considera os honorários associados a CLC/RA sobre contas individuais e consolidadas e honorários associados a outros relató-

rios 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.
24

 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).
25

 O valor dos honorários médios para cada EIP corresponde ao quociente entre o valor total de honorários contratados com a EIP 

e o número total de relatórios emitidos (CLC/RA sobre contas individuais e consolidadas e outros relatórios emitidos).

Valores em milhares de euros

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório23

Número de relatórios 
reportados

Honorários médios
por relatório23

Setor
de atividade

2020 2019

QUADRO 8 – ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO:
HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO23 E POR TIPOLOGIA

Fundos mobiliários   313 2 312 2

Fundos imobiliários   240 5 241 5

Sociedades de investimento imobiliário  17 5 13 5

Outros   4 4 - -

Total   574  566 

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório23

Honorários médios
por relatório23

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Tipologia

2020 2019

Destacam-se os honorários médios 
por relatório de extremo baixo va-
lor, em particular dos fundos de in-
vestimento mobiliários. Em 2020, 

os honorários médios25 relativos a 
Organismos de Investimento Coletivo 
variaram entre os 28 euros e os 28 mil 
euros.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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26
 Excluem-se os bancos classificados como emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamen-

tado: 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 9 – INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO: HONORÁRIOS MÉDIOS 
POR RELATÓRIO23 E POR TIPOLOGIA

Caixas de Crédito Agrícola   82 27 87 23

Bancos26    29 65 29 62

Outros   11 38 14 31

Total   122  130 

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório23

Honorários médios
por relatório23

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Tipologia

2020 2019

Em 2020, os honorários médios25 
relativos a Instituições de Crédito (não 

Emitentes26) variaram entre os 3 mil 
euros e os 617 mil euros.

QUADRO 10 – EMPRESAS DE SEGUROS E RESSEGURADORAS:
HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO23 E POR RAMOS

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório23

Honorários médios
por relatório23

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Ramos

2020 2019

Não vida   28 36 28 35

Vida   15 49 14 47

Mista   9 109 8 135

Total   52  50 

Em 2020, os honorários médios 
por relatório25 relativos a Empresas de 

Seguros e Resseguradoras variaram 
entre os 5 mil euros e os 184 mil euros.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em 2020, os honorários médios25 
relativos a Emitentes de valores mo-
biliários admitidos à negociação 

num mercado regulamentado varia-
ram entre os 510 euros e os 1.135 mil 
euros.

QUADRO 11 – EMITENTES DE VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS  
À NEGOCIAÇÃO NUM MERCADO REGULAMENTADO:
HONORÁRIOS MÉDIOS POR RELATÓRIO23 E POR TIPOLOGIA

Instituições de Crédito e Sociedades 
de titularização de créditos   22 347 28 250

Empresas de seguros e Sociedades 
não financeiras    83 48 86 38

Entidades Públicas emitentes  15 15 41 10

Total   120  155

Valores em milhares de euros

Honorários médios
por relatório23

Honorários médios
por relatório23

Número de relatórios 
reportados

Número de relatórios 
reportados

Tipologia

2020 2019

As análises constantes dos quadros 6 a 11 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 Estatuto 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC). 

Esta matéria continuará a ser objeto de análise no âmbito das ações  
de supervisão por parte da CMVM.  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em 2020, o peso do Volume de 
Negócios agregado associado a SDA 
corresponde a menos de 50% do 
Volume de Negócios total, nomeada-

mente nas BIG 4 e BIG 6, verificando-
-se um decréscimo deste peso face 
a 201930.

27
 Os valores apresentados nos quadros 4, 5, 13 e 14  (honorários de auditoria), que resultam do reporte efetuado pelos auditores de 

EIP através do Anexo 9 do Regulamento n.º 4/2015, podem divergir dos valores apresentados no quadro 12 (volume de negócios 

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

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

incluírem os acréscimos e diferimentos da receita associada aos honorários de auditoria contratados.
28

 Serviços distintos de auditoria.
29

 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.
30

 O número 2 do artigo 4.º do Regulamento Europeu N.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 

(Regulamento Europeu), dispõe que quando o ROC ou a SROC prestar à entidade auditada, à sua empresa-mãe ou às entidades 

sob o seu controlo, durante um período de três ou mais exercícios consecutivos, serviços distintos de auditoria que não ser-

viços proibidos, a totalidade dos honorários devidos relativos a esses serviços não podem ser superiores a 70% da média dos 

honorários pagos, nos últimos três exercícios consecutivos, pela revisão legal ou revisões legais de contas da entidade audita-

da e, se aplicável, da sua empresa-mãe, das entidades sob o seu controlo e das demonstrações financeiras consolidadas desse 

grupo de entidades. De salientar que, a análise apresentada (valores agregados) não permite concluir sobre o cumprimento do 

referido limite.

QUADRO 12 – VOLUME DE NEGÓCIOS
EM 2020, 2019 E 2018

BIG 429 94 898 87 570 96 733 110 329 97 229 99 855

BIG 629 105 852 90 919 106 793 113 492 107 189 102 179

Total ROC/SROC 141 581 97 906 140 974 121 022 145 454 109 995

Valores em milhares de euros

Volume de Negócios 
SDA28

Volume de Negócios 
SDA28

Volume de Negócios 
Auditoria27

Volume de Negócios 
Auditoria27

Volume de Negócios 
Auditoria27

Volume de Negócios 
SDA28

2020 2019 2018

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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31 
Informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 9. Conforme previsto neste Regulamento, 

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

lidadas e também os honorários pela emissão de outros relatórios. Relatórios emitidos durante os exercícios apresentados e 

respetivos honorários.
32 

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 apresenta-

dos 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.
33 

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).

Em 2020, relativamente aos exer-
cícios anteriores representados, ob-
serva-se uma progressão para os três 
escalões superiores de volume de negó-
cios de auditoria (maior ou igual a “até 1 
milhão de euros”, com 27 entidades face 
a 24 em 2019 e 22 em 2018). A importân-
cia desta evolução – seja por via orgâni-

ca ou seja por via de fusão ou aquisição 
– é especialmente relevante para a cria-
ção de melhores e maiores condições 
para resposta ao investimento requeri-
do pela atividade de auditoria em sinto-
nia com os padrões internacionais apli-
cáveis e as exigências da sociedade em 
que as entidades auditadas se inserem. 

QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS 
DE AUDITORIA EM 2020, 2019 E 2018

Até 150 mil euros 7 5 5 108 1 269 142 1 401 88 569

Até 250 mil euros 5 5 3 255 578 47 694 178 1 417

Até 500 mil euros 8 9 11 361 2 464 493 2 282 523 4 464

Até 750 mil euros 4 6 12 376 1 880 352 3 030 705 5 979

Até 1 milhão de euros 9 6 4 645 6 295 754 3 959 303 3 026

Até 6 milhões de euros 13 14 14 2 910 20 230 3 497 22 732 2 800 23 109

Mais de 6 milhões de euros 5 4 4 20 460 62 949 18 000 53 929 18 086 54 040

Total 51 49 53 25 115 95 665 23 285 88 027 22 683 92 604

Auditores apenas de NEIP 329 349 326 - 56 567 - 54 739 - 50 063

Outros auditores33  2 7 8 22 239 70 3 728 335 2 626

Total geral 382 405 387 25 137 152 471 23 355 146 494 23 018 145 293

Valores em milhares de euros

N.º ROC/SROC Honorários totais31

2020 2019 2018

2020 2019 2018 EIP NEIP EIP NEIP EIP NEIP

Volume de Negócios
de Auditoria32

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em 2020, as sociedades com um 
volume de negócios de auditoria su-
perior a 1 milhão de euros (18 SROC) re-
presentam 78% do total de relatórios 
emitidos por auditores de EIP, o que 
representa um ligeiro decréscimo face 
a 2019 (79%) mas ainda assim uma va-

riação de 5% face a 2018 (73%). A evo-
lução nestes três anos, evidencia que 
em 2020, os auditores com volume de 
negócios de auditoria superior a 6 mi-
lhões de euros, foram os que mais rela-
tórios elaboraram (o que não sucedeu 
nos dois anos anteriores).

QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DE RELATÓRIOS EMITIDOS 
POR SROC EM 2020, 2019 E 2018

Até 150 mil euros 7 5 5 22 360 12 341 13 206

Até 250 mil euros 5 5 3 28 143 9 232 18 408

Até 500 mil euros 8 9 11 51 665 66 590 74 1 176

Até 750 mil euros 4 6 12 38 568 44 791 92 1 507

Até 1 milhão de euros 9 6 4 67 1 693 76 1 113 42 924

Até 6 milhões de euros 13 14 14 583 5 069 735 5 702 541 5 678

Mais de 6 milhões de euros 5 4 4 656 6 595 487 5 574 527 5 516

Total 51 49 53 1 445 15 093 1 429 14 343 1 307 15 415

Auditores apenas de NEIP 329 349 326 - 14 945 - 14 868 - 13 906

Outros auditores36 2 7 8 4 95 17 1 020 107 655

Total geral 382 405 387 1 449 30 133 1 446 30231 1 414 29 976

N.º ROC/SROC Número de Relatórios Emitidos34

2020 2019 2018 EIP NEIP EIP NEIP EIP NEIP

Volume de Negócios
de Auditoria35

Em 2020, existem 5 SROC com 
volume de negócios de auditoria su-
perior a 6 milhões de euros que con-
trataram honorários com EIP no mon-

tante de 20.460 milhares de euros e 
com NEIP no montante de 62.949 mi-
lhares de euros.

2020 2019 2018

A concentração do mercado de auditoria é uma matéria que 
continuará a ser objeto de monitorização por parte da CMVM, 
nomeadamente através da emissão de orientações que devem ser 
observadas no processo de nomeação dos auditores37.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.1.3. MATÉRIAS RELEVANTES 
DE AUDITORIA

34
 Informação reportada no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 9. Conforme previsto neste Regulamento, 

a informação reportada inclui os relatórios emitidos durantes os exercícios apresentados relativos a contas individuais e conso-

lidadas e também outros relatórios.
35

 VN de auditoria reportado pelos auditores de EIP no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, através do Anexo 6. Inclui tam-

bém VN de auditoria a NEIP por parte de auditores de EIP.
36

 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).
37

 A título de exemplificativo, o CEAOB publicou em 16 de março de 2021 Guidelines sobre a nomeação de auditores de EIP que po-

dem ser consultadas em 

h t t p s : / /e c . e u r o p a . e u / i n f o /s i t e s /d e f a u l t / f i l e s / b u s i n e s s _ e c o n o m y _ e u r o / b a n k i n g _ a n d _ f i n a n c e /

documents/210316-ceaob-statutory-auditors-appointment_en.pdf
38

 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 20.

QUADRO 15 – MATÉRIAS RELEVANTES DE AUDITORIA – 
EIP INCLUÍDAS NO PSI 2038

Recuperabilidade de ativos não correntes, incluindo goodwill 15 17 18 20 19

Provisões e passivos contingentes 9 9 10 14 12

Reconhecimento do rédito  7 7 8 8 8

Concentrações de atividades empresariais 4 1 1 3 1

Transações de partes de capital 3 4 5 5 5

Pensões e benefícios pós-emprego 3 3 4 4 4

Recuperabilidade de impostos diferidos ativos 3 3 3 4 4

Justo valor dos ativos biológicos 3 3 3 3 3

Valorização de instrumentos financeiros derivados 3 4 2 2 1

Imparidades de contas a receber 3 2 2 2 2

Valorização de inventários imobiliários e propriedades de investimento 3 2 2 1 1

Adoção da IFRS 16 - Locações 0 7 0 0 0

Outros  14 11 12 16 12

Total  70 73 70 82 72

Temas 2018 201720192020 2016

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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39
 Entidades que integram o PSI-20 em agosto de 2021: Altri, SGPS, S.A., Banco Comercial Português, S.A., Corticeira Amorim - 

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

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

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

SGPS, S.A., Ramada Investimentos e Indústria, S.A. e The Navigator Company, S.A.

No quadro acima são apresenta-
das as matérias relevantes de audito-
ria incluídas nas Certificações Legais 
das Contas/Relatórios de Auditoria 
(CLC/RA) emitidos pelos ROC/SROC de 
EIP que integram o PSI-2039. 

O número médio de matérias re-
levantes de auditoria por relatório de 
auditoria em cada um dos anos apre-
sentados é de quatro. Nos últimos 5 
anos destacam-se como matérias re-
levantes de auditoria comunicadas 
pelos auditores de EIP que integram 
o PSI-20 a recuperabilidade de ativos 
não correntes, incluindo o goodwill, 

as provisões e passivos contingen-
tes e o reconhecimento do rédito. Em 
2019, em 7 EIP, foi considerada como 
matéria relevante de auditoria a ado-
ção da Norma Internacional de Relato 
Financeiro 16 – Locações, aplicável a 
períodos anuais de reporte iniciados 
em ou após 1 de janeiro de 2019.

Verifica-se que a maior parte das 
matérias relevantes de auditoria estão 
relacionadas com matérias de eleva-
do julgamento e incerteza, destacan-
do-se as estimativas contabilísticas 
efetuadas pela gestão da entidade 
auditada.

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 objeto de análise no âmbito  
das ações de supervisão por parte da CMVM. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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40
 “1 — Sem prejuízo de outros deveres legais de informação, o revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de con-

tas que realize a revisão legal das contas de uma entidade de interesse público comunica imediatamente às autoridades com-

petentes pela supervisão dessa entidade de interesse público quaisquer informações respeitantes a essa entidade e a outras 

incluídas no respetivo perímetro de consolidação de contas de que tenha tomado conhecimento durante essa revisão legal das 

contas e que possam implicar: a) Uma violação material das disposições legais, regulamentares e administrativas que estabele-

cem, quando aplicável, as condições de autorização ou que regem de modo específico o exercício das atividades dessa entidade 

de interesse público; b) Uma ameaça concreta ou uma dúvida concreta em relação à continuidade das operações da entidade de 

interesse público; c) Uma escusa de opinião sobre as contas, a emissão de uma opinião adversa ou com reservas ou a impossi-

bilidade de emissão de relatório.”
41

 Num reporte efetuado por um Auditor podem ser incluídas mais do que uma das situações previstas no artigo 81.º do EOROC.
42

 Informação reportada pelos auditores sem que exista obrigação legal, uma vez que estas situações não se enquadram em nenhu-

ma das circunstâncias previstas no número 1 do artigo 81.º do EOROC.

A comunicação prevista no n.º 140 do 
artigo 81.º do EOROC deve ser dirigi-
da à CMVM quando respeita a EIP sob 
a supervisão da CMVM, nos termos do 
Anexo 7 do Regulamento da CMVM n.º 
4/2015, com as alterações introduzi-

das pelo Regulamento da CMVM n.º 
2/2017. Relativamente às demonstra-
ções financeiras com referência ao 
exercício de 2020, a CMVM recebeu 135 
comunicações, efetuadas por 11 ROC/
SROC de EIP.

Nas referidas comunicações, inclui-se o reporte das seguintes situações41:

(i) 127 reservas, das quais 61 por desacordo e 66 por limitação de âmbito;
(ii) 9 impossibilidades de emissão de relatório;
(iii) 1 opinião adversa sobre as contas;
(iv) 1 escusa de opinião sobre as contas;
(v) 33 ameaças/dúvidas concretas em relação à continuidade das 

operações da EIP; 
(vi) 1 situação de atraso na preparação e conclusão dos documentos de 

prestação de contas por parte da EIP42; e
(vii)  6 ênfases42.

1.1.4. COMUNICAÇÕES À CMVM  
(ARTIGO 81.º DO EOROC)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Como previsto no número 1 do artigo 81.º do EOROC, o ROC/
SROC que realize a revisão legal das contas de uma EIP comunica 
imediatamente às autoridades competentes pela supervisão dessa 
EIP, quaisquer informações respeitantes a essa entidade e a outras 
estreitamente relacionadas de que tenha tomado conhecimento 
durante essa revisão legal das contas e que possam implicar 
qualquer uma das situações descritas no referido artigo. 

Decorrente da atividade de supervisão da CMVM, constata-se que 
nem sempre são comunicadas às autoridades competentes de 
forma tempestiva os assuntos enquadráveis no n.º 1 do artigo 81.º  
do EOROC, identificados pelo ROC/SROC. 

Esta matéria continuará a ser objeto de análise no âmbito das 
ações de supervisão, estando previsto, inclusive, esclarecimentos 
adicionais ao mercado sobre a tempestividade de reporte que deve 
ser observada pelo ROC/SROC.

No período coberto por este relatório 
– 1 julho de 2020 a 30 de junho de 2021 
– destacam-se as seguintes atividades 
desenvolvidas pela CMVM:

SUPERVISÕES PRESENCIAIS

As ações de supervisão presen-
ciais são aprovadas pelo Conselho de 
Administração em cada ciclo e têm em 
conta o modelo de risco interno e as 
diretrizes previstas no Regulamento 
Europeu. No âmbito destas supervi-
sões, é realizada a revisão do sistema 
de controlo de qualidade interno dos 
ROC/SROC que realizam revisões le-
gais das contas de EIP e a revisão dos 
dossiês de auditoria de EIP e NEIP, se-
lecionados de acordo com um modelo 
de risco, para avaliar o cumprimento 
das normas internacionais de audito-

ria (ISA) e das disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis.

A CMVM realiza também ações de 
supervisão presenciais específicas, 
em resultado de circunstâncias de 
mercado, de denúncias recebidas ou 
de informações provenientes de dife-
rentes fontes, conforme previsto na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 4.º do Regime 
Jurídico da Supervisão de Auditoria, 
aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de 
setembro (RJSA)43. 

Durante o período de referência, 
a execução das ações de supervisão 
presenciais foi adaptada devido às cir-
cunstâncias relacionadas com a pan-
demia Covid-19, com a utilização de 
meios telemáticos de forma mais re-
corrente para a sua execução, tendo 
existindo uma redução de visitas pre-
senciais aos supervisionados.

1.2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO
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43
 Alínea a) do número 4 do artigo 4º da Lei n.º 148/2015, 9 de setembro: “Cabe exclusivamente à CMVM, entre outras atribuições le-

galmente definidas pela legislação nacional e europeia: a) Assegurar o controlo de qualidade e os sistemas de inspeção dos ROC 

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

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

Os principais resultados das supervi-
sões presenciais são apresentados no 
Capítulo 2.2.1.

SUPERVISÃO CONTÍNUA

A supervisão contínua inclui, entre ou-
tras, as seguintes atividades:

i) Rotação de auditores e dos só-
cios responsáveis pelos traba-
lhos de auditoria; 

ii) Serviços distintos de auditoria – 
aferição do cumprimento da não 
prestação de serviços proibidos; 

iii) Prevenção do branqueamento 
de capitais e financiamento do 
terrorismo (PBCFT) – análise do 
cumprimento dos deveres dos 
auditores; 

iv) Análise sobre os deveres de re-
porte de informação à CMVM; e

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

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

SUPERVISÃO DO CONTROLO  
DE QUALIDADE EXERCIDO  
PELA ORDEM DOS REVISORES 
OFICIAIS DE CONTAS (OROC)

O RJSA atribui à CMVM a responsabili-

dade final pela supervisão do exercício 
da atividade de auditoria em Portugal. 
Esta responsabilidade abrange a su-
pervisão do sistema de controlo de 
qualidade efetuado pela OROC, nos 
termos do artigo 69.º do EOROC e do 
n.º 2 do artigo 4.º e do n.º 8 do artigo 
25.º do RJSA, tendo por objeto os ROC 
e SROC que não realizem revisão legal 
das contas de EIP. 

Este processo de supervisão é 
fundamental na medida em que res-
peita um dos principais considerandos 
incluídos no Regulamento Europeu, 
que prevê que para assegurar um nível 
elevado de confiança dos investidores 
e dos consumidores no mercado inter-
no evitando conflitos de interesses, os 
ROC e as SROC deverão estar sujeitos 
a uma supervisão adequada por parte 
de autoridades competentes indepen-
dentes do exercício profissional da au-
ditoria e que tenham a capacidade, os 
conhecimentos técnicos e os recursos 
adequados.

A supervisão ao controlo de qua-
lidade efetuado pela OROC ao ciclo 
2019/2020 foi realizada no período co-
berto por este relatório, estando o rela-
tório final em fase de conclusão, tendo 
a OROC conhecimento das principais 
recomendações efetuadas pela CMVM.

Decorrente dos efeitos da pande-
mia Covid -19 e devido à eleição dos 
novos órgãos sociais da OROC, o pro-
cesso de controlo de qualidade da 
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OROC para o ciclo de 2020/2021 teve 
alterações de calendário, não tendo 
sido ainda disponibilizados à CMVM os 
resultados do controlo de qualidade 
referentes a este ciclo.

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

REGISTOS E OUTROS 
PROCEDIMENTOS

Nos termos dos artigos 6.º e seguin-
tes do RJSA, cabe à CMVM o registo 
– e respetivos averbamentos – de au-
ditores para o exercício de funções 
de interesse público, no âmbito dos 
quais avalia, designadamente, se es-
tão preenchidos os requisitos relativos 
à idoneidade, qualificação, experiência 
profissional e adequação de meios téc-
nicos, humanos e organizacionais para 
o exercício de atividade. 

No exercício de 2020 deram en-
trada 152 processos associados a re-
gistos e averbamentos (240 processos 
em 2019), tendo sido deferidos 105 (191 
deferidos em 2019). Destes 105 proces-
sos, 33 correspondem a novos regis-

tos (25 em 2019) de ROC/SROC (29 ROC 
e 4 SROC) e 72 correspondem a outros 
averbamentos e alterações ao registo 
público dos ROC/SROC (166 em 2019). 
No exercício de 2020 foram recebi-
dos 29 Questionários de Avaliação de 
Adequação para Exercício de Funções 
de Interesse Público no âmbito da ava-
liação da idoneidade44 de ROC/SROC, 
tendo sido identificados 3 questioná-
rios com indícios45 que conduziram a 
uma análise mais exigente mas que 
permitiu concluir que tais indícios não 
punham em causa a idoneidade dos 
respetivos ROC/SROC. 

A CMVM desenvolve ainda ou-
tros procedimentos administrativos, 
como seja o procedimento relativo 
à extensão da nomeação do ROC ou 
da SROC para um novo mandato, a tí-
tulo excecional, nos termos e condi-
ções previstos no n.º 6 do artigo 17.º do 
Regulamento Europeu. No exercício 
de 2020 verificaram-se 5 pedidos de 
extensão de mandato (número idênti-
co ao verificado em 2019 e em 2018). 
Em 2020 foram deferidos favoravel-
mente quatro pedidos (um em 2019 e 
dois em 2018).

44
 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 no sítio da Internet da CMVM, foram definidos procedimentos de 

verificação da aptidão de ROC e SROC para o exercício de funções de interesse público, em particular a avaliação da idoneida-

de. Assim, o preenchimento e envio à CMVM do Questionário de Avaliação de Adequação para Exercício de Funções de Interesse 

Público, anexo às referidas orientações, 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.
45

 De acordo com as Orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participa-

ções qualificadas, emitidas 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.
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No ciclo 2020/2021, a CMVM con-
tou em média com 14 colaborado-
res afetos à atividade de supervi-
são de auditoria. Os colaboradores 
que exerceram supervisão durante 
o presente ciclo receberam forma-
ção profissional atualizada nos do-

mínios da revisão legal das contas e 
do relato financeiro, bem como for-
mação específica em matéria de ve-
rificações de controlo da qualidade. 
Na data de divulgação deste relató-
rio, a CMVM conta com uma equipa 
de 14 colaboradores.

1.3. ESTRUTURA 

1. SUPERVISÃO
DE AUDITORIA
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2.1. METODOLOGIA

SUPERVISÃO2.

FIGURA 1 - ATUAIS FASES DE SUPERVISÃO:

ATUALIZAÇÃO
DO MODELO
DE RISCO (A)

INFORMAÇÃO
DA ENTIDADE

SUPERVISIONADA (D)

INFORMAÇÃO
DE IMPULSO - 

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
E DOS GUIAS (C)

PLANO ANUAL
DE

SUPERVISÃO (B)

SESSÃO PRELIMINAR
DO COMITÉ

DE GRADING (F)

APRESENTAÇÃO
DO RELATÓRIO

INTERLOCUTÓRIO AO
SUPERVISIONADO

COM OS FACTOS (G)

SUPERVISÃO
PRESENCIAL

E OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÃO (E)

SESSÃO FINAL
DO COMITÉ

DE GRADING (I)

ANÁLISE DO
CONTRADITÓRIO (H)

EMISSÃO
DO RELATÓRIO

FINAL (J)

A CMVM tem vindo a reforçar os 
procedimentos internos de or-
ganização, tipificação e estru-

tura dos relatórios das supervisões, 
bem como as fases de cada ação de 
controlo de qualidade, com os objeti-
vos de melhorar a tempestividade da 

supervisão, bem como de simplificar 
o processo de comunicação às entida-
des supervisionadas. Face ao ciclo an-
terior não existiram alterações às fa-
ses de supervisão, tendo-se procurado 
incluir no âmbito das ações de supervi-
são um maior foco nas áreas de risco.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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O modelo de risco contempla as 
exigências previstas no artigo 26.º do 
Regulamento Europeu e inclui fatores 
que determinam a seleção dos audito-
res e dos dossiês de auditoria que de-
vem ser sujeitos ao controlo de quali-

dade, nomeadamente, os indicadores 
financeiros das EIP (e.g. capitalização 
bolsista, situação económico-finan-
ceira) e a dimensão dos auditores (e.g. 
número de EIP auditadas, volume de 
negócios).

46
 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.

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

REVISÃO DO SISTEMA DE CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO (SCQI) 

i) Avaliação do sistema de controlo de qualidade interno do ROC ou SROC;
ii) Avaliação do teor do relatório anual de transparência mais recente pu-

blicado pelo ROC ou SROC;
iii) Avaliação do cumprimento das normas de auditoria de controlo da qua-

lidade aplicáveis, nomeadamente a norma internacional de contro-
lo de qualidade ISQC 146 e dos requisitos em matéria de deontologia e 
independência;

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

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

REVISÃO DO(S) DOSSIÊ(S) DE AUDITORIA 

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

l estratégia global e plano de auditoria;
l determinação da materialidade; e
l processo de identificação e avaliação dos riscos de distorção 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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material, bem como o processo de resposta aos riscos avaliados 
de distorção material.

ii) Execução: as áreas selecionadas como de maior risco têm em conside-
ração a natureza da entidade auditada, sendo considerados os fatores 
específicos relacionados com o setor de atividade em que a mesma se 
insere, transações e acontecimentos relevantes ocorridos no exercício 
em análise, entre outros;

iii) Conclusão:
l avaliação efetuada pelo auditor sobre a suficiência e apropriação 

da prova de auditoria obtida face aos riscos de distorção material 
identificados;

l revisão efetuada sobre as divulgações materiais incluídas nas de-
monstrações financeiras;

l comunicações realizadas com os encarregados de governação;
l conteúdo da declaração do órgão de gestão, do Relatório de 

Auditoria / CLC e do relatório adicional dirigido ao órgão de 
fiscalização;

l revisão e supervisão pelo sócio responsável pelo trabalho; e
l revisão de controlo de qualidade interno do trabalho.

O Conselho de Administração da 
CMVM aprova todos os relatórios fi-
nais das ações de supervisão, sendo 
que a atividade de avaliação do mérito 
contraordenacional das irregularida-
des (findings) identificadas é realizada 
de forma autónoma e independente da 
atividade de supervisão de auditoria.

Após a aprovação do relatório fi-
nal pelo Conselho de Administração da 
CMVM (Figura 1, J), são emitidas reco-
mendações47 ao auditor (conforme a 
terminologia adotada no Capítulo VI do 
RJSA) para que adote medidas que per-

mitam repor a conformidade com a lei e 
os regulamentos aplicáveis para todos 
os findings identificados durante a ação 
de supervisão. Subsequentemente, 
e no prazo estabelecido, os ROC ou 
SROC devem adotar essas recomen-
dações com base em ações e medidas 
por si definidas (na sequência da análi-
se das causas para as irregularidades  
(findings) identificadas - root cause 
analysis - que os auditores devem pro-
mover). Posteriormente, essas ações 
e medidas são objeto de análise pela 
CMVM.

47
 Para cada uma das irregularidades (findings) identificadas no âmbito das ações de supervisão presencial é efetuada uma reco-

mendação pela CMVM conforme estabelecido no número 1 do artigo 42.º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprova-

do pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.
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MODELO DE GRADAÇÃO (GRADING)

A CMVM tem implementado um Modelo 
de Gradação (Grading) interno aplicá-
vel às ações de supervisão presenciais 
a auditores, iniciadas após 1 de janei-

ro de 2020. A criação, desenvolvimen-
to e implementação de um Modelo de 
Gradação (Grading) visa alcançar os se-
guintes objetivos:

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

ii) Melhorar a eficiência e a eficácia na execução das supervisões, sepa-
rando as matérias críticas ou relevantes das situações de menor rele-
vância, nomeadamente nos relatórios das ações de supervisão; e

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

Para a concretização do Modelo de 
Gradação (Grading) houve a necessida-
de de associar diferentes níveis de se-
veridade às irregularidades (findings) 
identificadas (distinção das situações 
mais e menos gravosas). A severidade 
atribuída às irregularidades (findings) 
identificadas no âmbito do sistema de 
controlo de qualidade interno do ROC/
SROC tem em consideração a proba-
bilidade de a situação identificada ter 
afetado significativamente a avalia-
ção de independência ou a qualidade 
dos trabalhos de auditoria ou de ter 
causado danos significativos a tercei-
ros. No que se refere às irregularida-
des (findings) identificadas 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 in-
dependência ou a opinião emitida ou 
de ter causado danos significativos a 
terceiros.

A implementação do Modelo de 
Gradação (Grading) implicou alterações 
nos procedimentos das ações de su-
pervisão, nomeadamente com a cria-
ção de um Comité de Grading, cuja fun-
ção visa avaliar o nível de severidade de 
cada uma das irregularidades (findings) 
identificadas e, sempre que aplicável, 
propor, justificadamente, a alteração 
do nível atribuído quando este difira do 
nível inicial proposto pelo coordenador 
da ação de supervisão (Figura 1, F e I – 
Sessão preliminar/ final do Comité de 
Grading). 
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QUADRO 16 – AÇÕES DE SUPERVISÃO PRESENCIAL ENCERRADAS NO CICLO

Entidades 2020/2021 2019/2020  2018/2019

EIP  

 Emitentes 2 2 2

 Fundos de Capital de Risco 1 - -

 Instituições de Crédito - 1 3

 Seguradoras - 1 -

 Empresas Públicas - 1 1

  

NEIP  - 2 2

Total   3 7 8

2.2.1. SUPERVISÃO PRESENCIAL

No que se refere às ações de supervi-
são presencial encerradas nos três úl-

timos ciclos de supervisão, verificou-
-se a seguinte tipologia de entidades:

2.2. AÇÕES DE SUPERVISÃO NO CICLO 2020/2021

No ciclo 2020/2021 foram abertas 6 
ações de supervisão presencial48 e 
28 ações de supervisão contínua. 
No mesmo período, foram encerra-
das 3 ações de supervisão presencial 
(ações iniciadas em ciclos anteriores), 
110 ações de supervisão contínua e 6 
ações de supervisão urgentes.

No ciclo 2019/2020 foram aber-
tas 1 ação de supervisão presencial48, 
138 ações de supervisão contínua 
e 10 ações de supervisão urgentes. 

No mesmo período, foram encerra-
das 7 ações de supervisão presencial 
(ações iniciadas em ciclos anteriores), 
39 ações de supervisão contínua e 3 
ações de supervisão urgentes.

No ciclo 2018/2019 foram aber-
tas 6 ações de supervisão presencial 
e 27 ações de supervisão contínua. 
No mesmo período, foram encerra-
das 8 ações de supervisão presencial 
(ações iniciadas em ciclos anteriores) e 
51 ações de supervisão contínua.

48
 Tendo em conta a emergência de saúde pública internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro 

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

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

decorrer à distância por via de meios telemáticos.
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49
 Das ações de supervisão presencial concluídas neste ciclo, duas correspondem a ações de supervisão presencial específicas, 

não tendo por isso sido incluída a análise relativa ao sistema de controlo de qualidade interno da respetiva firma de auditoria.

As ações de supervisão presencial 
realizadas em 2018 e 2019 sobre dos-
siês de auditoria a NEIP decorreram de 
denúncias, em que se concluiu pela ne-
cessidade de realizar ações de super-
visão presencial específicas.

A redução verificada nas ações 
de supervisão encerradas no ciclo 
2020/2021 face ao ciclo 2019/2020 

decorre essencialmente do incre-
mento da supervisão contínua no 
âmbito do caso denominado “Luanda 
Leaks”, conforme apresentado no ca-
pítulo 3.3.1.

Decorrente das ações de supervi-
são presencial concluídas foram iden-
tificadas as seguintes irregularidades 
(findings) significativas:

A CMVM reforçou o processo de su-
pervisão dos auditores através da utili-
zação de instrumentos de gradação de 
irregularidades (Grading) - no início de 
2020 - que permitiu a adoção de crité-
rios de classificação de irregularidades 
(findings) mais consistentes e um maior 
foco de atuação nas situações com ris-
co elevado. Consequentemente, a re-
dução do número de irregularidades 

significativas (findings significativos) 
é explicada pela combinação daquele 
Modelo, do número de ações concluí-
das, do âmbito dessas ações de su-
pervisão e da natureza das entidades 
auditadas.

O detalhe das principais recomen-
dações emanadas em resposta às ir-
regularidades (findings) identificadas 
consta do Capítulo 4 deste relatório. 

QUADRO 17 – IRREGULARIDADES (FINDINGS)
SIGNIFICATIVAS

   2020/202149  - 5 5 3

   2019/2020 2 64 66 7

   2018/2019 13 44 57 8

Número de ações 
encerradas

Dossiês
de auditoria

TotalSistema de Controlo 
de Qualidade

Interno (SCQI)

Ciclo
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2.2.2. SUPERVISÃO CONTÍNUA

No que se refere às ações de super-
visão contínua (28) abertas no ciclo 

2020/2021, as mesmas estão relacio-
nadas com as seguintes temáticas:

• Supervisão do controlo de qua-
lidade executado pela OROC so-
bre ROC e SROC que não reali-
zem revisão legal das contas de 
EIP (análise aos dossiês do ciclo 
2019/2020), conforme estabe-
lecido no n.º 1 do artigo 69.º do 
EOROC e no n.º 2 do artigo 4.º do 
RJSA (ver Capítulo 2.2.3.);

• Análise das ações e medidas im-
plementadas pelo ROC/SROC no 
seguimento das recomendações 
emitidas no âmbito das ações de 
supervisão presencial, em con-
formidade com o n.º 1 do arti-
go 42.º do RJSA. Neste âmbito, 
no ciclo 2020/2021 foram aber-
tas 4 ações de supervisão es-
pecíficas (9 no ciclo 2019/2020) 
tendo por objetivo avaliar se as 
ações e medidas desenhadas 
pelo ROC/SROC no seguimen-
to das recomendações emitidas 
no âmbito das ações de super-
visão presencial foram efetiva-
mente implementadas e elimina-
ram as irregularidades (findings) 
identificadas;

• Análise de denúncias sobre a 
forma de atuação de ROC/SROC 
de EIP e de NEIP. No ciclo de 
2020/2021 foram recebidas 11 de-
núncias em que se destacam os 
seguintes temas: (i) práticas con-
tabilísticas não conformes com o 
referencial contabilístico aplicá-

vel com impacto material nas de-
monstrações financeiras de EIP, 
(ii) conflitos de interesses sub-
jacentes a trabalhos realizados 
pela SROC com potencial impac-
to ao nível da independência, (iii) 
conduta profissional de um ROC 
no exercício de funções para uma 
NEIP, (iv) prestação de serviços 
distintos de auditoria que podem 
colocar em causa a independên-
cia da SROC, e (v) incumprimen-
to pela SROC do dever de comu-
nicação e no relatório anual com 
finalidade específica relacionada 
com a salvaguarda de ativos de 
clientes. No ciclo de 2019/2020 
foram recebidas 5 denúncias em 
que se destaca as seguintes ma-
térias: (i) incompatibilidade no 
exercício de funções por parte de 
um ROC numa NEIP, (ii) conduta 
profissional de um ROC no exercí-
cio de funções para uma NEIP, e 
(iii) incumprimento de leis e regu-
lamentos por uma SROC em uma 
NEIP; 

• Ações de supervisão, abrangen-
do algumas firmas de auditoria, 
de atualização da análise efetua-
da em 2020 sobre os impactos 
da pandemia Covid-19 no seu ne-
gócio, situação financeira e de-
sempenho económico (detalhe 
apresentado no Capítulo 7.1 des-
te relatório).
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50
 Nos termos do 

artigo 69.º do 

EOROC, aprovado 

pela Lei n.º 140/2015, 

de 7 de setembro, e 

do n.º 2 do artigo 4.º 

e do n.º 8 do artigo 

25.º do RJSA.

2.2.3. SUPERVISÃO DO CONTROLO
DE QUALIDADE EXECUTADO PELA OROC

O RJSA atribui à CMVM a responsabi-
lidade pela supervisão da atividade de 
auditoria em Portugal. Esta responsa-
bilidade inclui a supervisão do sistema 
de controlo de qualidade efetuado pela 
OROC50. No período considerado neste 
relatório a supervisão realizada incidiu 
sobre o controlo efetuado pela OROC 
no ciclo 2019/2020. Conforme referi-
do anteriormente, as conclusões pre-
liminares foram comunicadas à OROC, 
estando o relatório final em fase de 
conclusão. Decorrente dos efeitos da 
pandemia Covid-19 e devido à eleição 
dos novos órgãos sociais da OROC, o 

processo de controlo de qualidade da 
OROC para o ciclo de 2020/2021 teve 
alterações de calendário, não tendo 
sido ainda disponibilizado à CMVM os 
resultados do controlo de qualidade re-
ferentes a este ciclo. 

O processo de análise das reco-
mendações efetuadas está em curso 
por parte da CMVM e da OROC, com o 
objetivo de ser estabelecido um plano 
de ação para remediação das situa-
ções identificadas. 

Das recomendações emitidas em 
supervisões realizadas em ciclos ante-
riores, destacamos as seguintes:

 O reforço pela Comissão do Controlo de Qualidade (CCQ) da OROC do 
acompanhamento dos Controladores Relatores (CR), para garantir 
de forma tempestiva que os questionários incompletos, ou com fa-
lhas de informação, são corrigidos e melhorados e as conclusões são 
adequadas;

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

 
 O robustecimento dos critérios de avaliação formalmente definidos e 

implementados, para permitir maior consistência nas classificações 
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 casos em que tal não afeta a opinião emitida); e

 A realização de ações pontuais de controlo de qualidade baseadas em 
indícios de irregularidades em termos de qualidade da auditoria ou de 
independência dos auditores (exemplos: honorários muito baixos, man-
datos demasiado prolongados). l
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3.1. IRREGULARIDADES (FINDINGS) IDENTIFICADAS
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO PRESENCIAL 

RESULTADOS
DAS AÇÕES
DE SUPERVISÃO

3.

QUADRO 18 – IRREGULARIDADES (FINDINGS) IDENTIFICADAS
EM AÇÕES DE SUPERVISÃO PRESENCIAL ENCERRADAS NO CICLO

	 N.º	de	irregularidades	significativas	 N.º	de	outras	irregularidades
 (findings	significativos)52 

(outros findings) 

2020/2021 3 - 5 5 19 69 88 93

2019/2020 7 2 64 66 113 210 323 389

2018/2019 8 13 44 57 95 139 234 291

Ciclo N.º ações concluídas SCQI53 Dossiês de Total SCQI53 Dossiês de Total
   auditoria   auditoria

51
 Conforme referido anteriormente, para cada uma das irregularidades (findings) identificadas no âmbito das ações de supervisão 

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

do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
52

 As irregularidades (findings) significativas são aquelas cuja severidade é mais elevada tendo em consideração a probabilidade 

de a situação identificada ter afetado significativamente a avaliação de independência ou a qualidade dos trabalhos de audito-

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

identificada ter afetado a independência ou a opinião emitida ou de ter causado danos significativos a terceiros (dossiê de au-

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

(Grading) referido no Capítulo 2.1.
53

 Sistema de controlo de qualidade interno do ROC/SROC.

As  irregularidades     (findings)51 identi-
ficadas no âmbito das ações de su-

pervisão presencial encerradas, têm a  
seguinte composição:

Total de 
irregularidades 

(findings)
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No quadro observa-se uma dimi-
nuição da média de irregularidades – 
significativas e outras – por supervi-
são presencial efetuada, quer no que 
respeita ao sistema de controlo de 
qualidade interno dos ROC/SROC quer 
ao nível dos dossiês de auditoria. 

A redução do número de irregula-
ridades significativas (findings signi-
ficativos) ao nível dos dossiês de au-
ditoria ocorrida no ciclo 2020/2021 é 
explicada pela combinação do núme-
ro de ações concluídas, o âmbito des-
sas ações de supervisão, as entidades 
auditadas, bem como das alterações 
ocorridas no sistema de supervisão 
da CMVM, nomeadamente com a im-
plementação do Modelo de Gradação 
(Grading) – no início de 2020 – que per-
mitiu, a formalização de critérios de 
classificação de irregularidades (fin-
dings), e aumentar a consistência na 

sua aplicação.
Sem prejuízo daquela constatação 

e respetivas razões, os ROC/SROC de-
vem continuar a efetuar os esforços 
necessários para assegurar um efetivo 
compromisso com os princípios esta-
belecidos nas normas internacionais 
de auditoria na execução dos traba-
lhos de auditoria e na implementação 
de um sistema de controlo de qualida-
de interno que promova a qualidade da 
auditoria e o cumprimento dos requi-
sitos legais e regulamentares a que o 
auditor está sujeito.

Após o período coberto por este 
relatório54 foram encerradas 4 ações 
de supervisão presencial e 2 ações en-
contram-se em fase final de conclu-
são, nas quais também foram identi-
ficadas irregularidades significativas 
(findings significativos) e outras irre-
gularidades (outros findings). 

54
 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.
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QUADRO 19 – IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
(FINDINGS SIGNIFICATIVOS) – SCQI

 SCQI 
 2020/2021 2019/2020 2018/2019

 - - 1 1 1 1

 - - - - 2 3

 - - - - 1 1

 - - 1 1 - -

 - - - - 5 8

 - - 2 2 6 13

 N.º ROC/ N.º  de N.º ROC/ N.º  de  N.º ROC/ N.º  de
 /SROC irregularidades /SROC irregularidades /SROC irregularidades
  (findings)  (findings)  (findings)
	 	 significativas	 	 significativas	 	 significativas

Aceitação e continuação
do relacionamento com os clientes
e com os trabalhos

Execução do trabalho

Recursos humanos

Requisitos éticos, incluindo 
independência

Disposições legais e regulamentares

Total55

No âmbito das supervisões con-
cluídas ao SCQI, as irregularidades 
significativas (findings significativos) 
identificadas nos ciclos 2019/2020 
e 2018/2020 estão relacionadas 
com o cumprimento de requisitos 
previstos na ISQC 1, no EOROC, no 

RJSA e noutras disposições legais e 
regulamentares. 

A redução do número de irregu-
laridades significativas (findings sig-
nificativos) ao nível do SCQI, face aos 
ciclos anteriores, são devidas às ra-
zões já referidas no ponto 3.1.

55
 No que se refere aos ROC/SROC com findings significativos, o total corresponde ao número de ROC/SROC em que se identifica-

ram findings significativos e não ao somatório da respetiva coluna.

3.2. TIPOLOGIA DE IRREGULARIDADES (FINDINGS) 

As irregularidades significativas (fin-
dings significativos) identificadas nas 
ações de supervisão presencial encer-

radas nos ciclos 2020/2021, 2019/2020 
e 2018/2019 estão relacionados com os 
seguintes temas:

Tema
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QUADRO 20 – IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
(FINDINGS SIGNIFICATIVOS) – DOSSIÊS DE AUDITORIA

  Dossiês de auditoria
 2020/2021 2019/2020 2018/2019

Aceitação/continuação do trabalho - - - - 1 3
Execução – Rédito - - 2 8 2 4
Execução – Crédito a clientes - - 2 4 3 4
Execução – Ativos não correntes detidos para venda 1 1 1 1 2 2
Execução – Investimentos financeiros  - - 1 3 1 1
Execução – Investimentos em filiais, associadas - - 1 15 - -
e empreendimentos conjuntos
Execução – Provisões matemáticas ramo vida - - 1 8 - -
Execução – Contratos de concessão - - 1 1 - -
Execução – Ativos fixos tangíveis em curso - - 1 7 - -
Execução – Encargos com férias e subsídio de férias - - 1 9 - -
Execução – Ativos por impostos diferidos 1 1 - - 1 4
Execução – Imóveis de uso próprio e propriedades de investimento - - - - 1 2
Execução - Infraestruturas de longa duração - - - - 1 2
Execução – Financiamentos obtidos - - - - 1 2
Execução -– Ativos intangíveis - - - - 1 4
Execução – Outros ativos  - - - - 1 1
Execução – Acontecimentos subsequentes - - - - 1 1
Execução – Auditoria de Grupos 1 3 - - 1 2
Execução – Adiantamentos relativos a privatizações - - - - 1 1
Execução – documentação geral - - - - 1 1
Arquivo - - - - 1 1
Revisão da apresentação das demonstrações financeiras - - - - 1 2
Revisão das divulgações - - 1 1 1 1
Relatório de Auditoria / CLC - - 3 7 6 6
Total56 2 5 5 64 8 44

Tema N.º ROC/ N.º de N.º ROC/ N.º de N.º ROC/ N.º de
 /SROC irregula- /SROC irregula- /SROC irregula-
  ridades  ridades  ridades
	 	 significativas	 	 significativas	 	 significativas

56
 No que se refere aos ROC/SROC 

com findings significativos, o 

total corresponde ao número de 

ROC/SROC em que se identifica-

ram findings significativos e não 

ao somatório da respetiva coluna.

Ao nível dos dossiês de auditoria, 
que inclui a verificação do cumprimen-
to das ISA e demais disposições legais 
e regulamentares relacionadas com os 
trabalhos de interesse público, foram 
identificadas várias irregularidades 

(findings) que requerem a implementa-
ção de melhorias por parte dos ROC e 
SROC. A maior incidência observa-se 
no incumprimento das normas ISA 500 
– Prova de auditoria, ISA 540 – Auditar 
Estimativas Contabilísticas, Incluindo 
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Relativamente às 5 irregularidades significativas (findings significativos) 
identificadas no ciclo 2020/2021, as mesmas estão relacionadas com as se-
guintes matérias:

 Auditoria de grupos: inexistência de documentação de análise crítica 
dos componentes e da capacidade de obter prova de auditoria suficien-
te e apropriada para emissão de opinião sobre as contas do grupo; (ii) 
inexistência de evidência da participação do Auditor na auditoria dos 
componentes e de obtenção de prova de auditoria suficiente e neces-
sária que lhe permitisse expressar uma opinião sobre as contas con-
solidadas da entidade; e (iii) inexistência de evidência de que o Auditor 
tenha analisado a suficiência das respostas aos riscos de distorção 
material significativos, nem efetuado trabalho sobre os componentes 
que não eram por si diretamente auditados.

 Ativos não correntes detidos para venda: inexistente, insuficiente e/
ou incorreta documentação no que respeita a: (i) seleção de amos-
tras; (ii) validação e desafio dos pressupostos e metodologia utiliza-
dos pelos peritos (e.g. peritos avaliadores de imóveis); (iii) procedi-
mentos executados para endereçar riscos de distorção material (em 
particular, riscos significativos); e (iv) julgamentos considerados e 
conclusões.

 Impostos diferidos: inexistente ou insuficiente documentação no que 
se refere a: (i) teste e desafio dos pressupostos considerados pela ges-
tão no apuramento dos impostos diferidos; (ii) prova de auditoria para 
mitigar riscos significativos identificados; e (ii) suporte para os julga-
mentos significativos efetuados e para conclusões atingidas.

57
 Os dossiês 

de auditoria 

subjacentes às 

ações de supervisão 

concluídas 

respeitam a 

exercícios anteriores 

a 2019, pelo que 

não é aplicável a 

Norma Internacional 

de Auditoria 540 

(Revista) – Auditar 

Estimativas 

Contabilísticas 

e Respetivas 

Divulgações.

Estimativas Contabilísticas de Justo 
Valor e Respetivas Divulgações57 e ISA 
230 – Documentação de auditoria o 
que reflete a necessidade de reforçar 

a prova de auditoria e a documentação 
nos dossiês, nomeadamente nos as-
petos relacionados com o julgamento 
profissional do auditor.

Em complemento às irregularida-
des significativas identificadas ante-
riormente, no capítulo 4 do presente 
relatório são apresentadas as princi-
pais recomendações efetuadas pela 

CMVM que decorrem de outras irregu-
laridades identificadas nas ações de 
supervisão presencial concluídas ou 
em curso que carecem de melhoria por 
parte dos auditores.
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3.3. RESULTADOS DAS AÇÕES
DE SUPERVISÃO CONTÍNUA

No início de 2020 foram desen-
cadeadas ações de supervi-
são com base nas notícias vei-

culadas nos meios de comunicação 
social sobre o caso denominado “Luanda 
Leaks” que tinham subjacentes um con-
junto de documentos reunidos pelo 
Consórcio Internacional de Jornalistas 
de Investigação (“ICIJ”), que incidiram 
sobre 9 auditores (10 ações de supervi-
são), os quais efetuaram a revisão legal 
ou voluntária das contas de 27 entida-
des onde foram identificados indícios de 
incumprimento da Lei n.º 83/2017, de 18 
de agosto e da Lei n.º 25/2008, de 5 de 
junho, relativas à prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais e ao fi-
nanciamento do terrorismo. O âmbito 
das supervisões incluiu a verificação do 
cumprimento dos deveres dos audito-
res em sede de prevenção do branquea-
mento de capitais e financiamento do 
terrorismo, mas também outros deveres 
previstos nas normas internacionais de 
auditoria (ISA) relacionados com transa-
ções com partes relacionadas, indepen-

dência, arquivo e ceticismo profissional.
Das 10 ações de supervisão, 3 fo-

ram encerradas no ciclo 2019/2020 e 6 
foram encerradas no decorrer do ciclo 
2020/2021. Uma ação de supervisão, 
decorrente deste processo, foi autono-
mizada e aguarda decisão pelo Tribunal 
Central Administrativo Sul. Foram emi-
tidas 53 recomendações a 6 dos 8 au-
ditores visados e desencadeados 14 
processos de avaliação do mérito con-
traordenacional contra 4 auditores, 
sendo que os mesmos incluem maté-
rias relacionadas com o dever de exa-
me, ceticismo profissional, divulgação 
de saldos e transações com partes re-
lacionadas e a finalidade económica de 
transações. A CMVM também proce-
deu à comunicação ao Departamento 
Central de Investigação e Ação Penal da 
Procuradoria-Geral da República (DCIAP) 
e à Unidade de Informação Financeira 
(UIF) de alguns desses processos.

Seguidamente, apresentamos as 
matérias que foram identificadas nas 
ações de supervisão:

3.3.1. RESULTADOS DAS AÇÕES
DE SUPERVISÃO “LUANDA LEAKS”

INDEPENDÊNCIA CEPTICISMO 
PROFISSIONAL

DOCUMENTAÇÃO
E ARQUIVO

PBCFT
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58
 Entre os quais se incluíam (i) a cedência continuada de recursos humanos a vários departamentos da entidade auditada, (ii) 

múltiplos serviços de consultoria fiscal, (iii) a preparação de planos de tesouraria e a implementação de orçamento de tesoura-

ria; (iv) a preparação de demonstrações financeiras previsionais; (v) serviços de consultoria para otimização dos processos de 

controlo de gestão; (vi) serviços de apoio na redução de dívida de clientes. Acresce o facto que não existiam procedimentos ao 

nível da equipa nem ao nível da firma que permitissem detetar esta ameaça, sendo que um indício correspondia ao facto de ao 

longo de 3 anos, os honorários provenientes de serviços distintos de auditoria representavam mais de 75% do total de honorá-

rios recebidos daquela entidade.

Entre as irregularidades detetadas constam as seguintes situações:

INDEPENDÊNCIA

(i) Serviços de contabilidade prestados às entidades auditadas por entida-
de controlada pelo sócio responsável pelos trabalhos de auditoria; 

(ii) Inexistência de documentação nos dossiês de auditoria de todas as amea-
ças relevantes que pudessem comprometer a independência do Auditor, 
bem como das medidas de salvaguarda aplicadas para as mitigar;

(iii) As políticas e procedimentos implementados pelo Auditor subjacentes 
à decisão de continuação do relacionamento com clientes e de traba-
lhos não exigiam uma análise de independência;

(iv) Inexistência de avaliação ao efeito combinado das ameaças em NEIP 
decorrentes da prestação de múltiplos serviços distintos de auditoria a 
um cliente de auditoria por parte do Auditor e da sua rede58, bem como 
do envolvimento profundo do Auditor e da sua rede nas atividades, pro-
cessos e procedimentos da entidade auditada (incluindo em processos 
conducentes e de suporte à tomada de decisão) sem que tal fosse iden-
tificado, devidamente avaliado e endereçado como uma eventual amea-
ça à independência do Auditor;

(v) Inexistência de evidência de aplicação de medidas de salvaguarda su-
ficientes e apropriadas subjacentes à cedência de recursos a entidade 
auditada59;

(vi) Prestação de serviços, por peritos do Auditor, de implementação de 
norma contabilística60 na entidade auditada (NEIP), o que constitui uma 
ameaça de auto-revisão; e

(vii) Derrogação de controlos internos implementados pelo Auditor subja-
centes à salvaguarda da independência61, sem que existissem contro-
los ao nível da firma que prevenissem ou detetassem tal situação e sem 
que o ROC responsável pela auditoria tenha detetado e suprido esses 
incumprimentos.

3.3.1. RESULTADOS 
DAS AÇÕES 

DE SUPERVISÃO
“LUANDA LEAKS”

Continua na página seguinte
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59
 Incluindo inexistência de procedimentos que lhe permitissem assegurar que os recursos cedidos não executavam tarefas que 

extravasassem o permitido ao Auditor, e, em concreto, que não executavam tarefas que se materializassem em auto-revisão 

pelo Auditor.
60

 Com apuramento dos impactos, determinação do modelo a aplicar, determinação das condições contratuais e dos pressupos-

tos a considerar e apoio na definição da informação a divulgar.
61

 Exemplos: (i) através de respostas incorretas a formulários, resultando na redução de salvaguardas, (ii) prestação de serviços 

distintos de auditoria sem que o sócio responsável pela auditoria se pronuncie sobre os mesmos, e (iii) prestação de serviços a 

uma entidade (à qual é faturado o serviço), sendo que o contrato é firmado com outra que não é cliente de auditoria.
62

 A Lei n.º 83/2017 concretiza no número 4 do artigo 31.º que, no âmbito da aferição da qualidade de beneficiário efetivo, as en-

tidades obrigadas adotam medidas razoáveis e baseadas no risco para compreender a estrutura de propriedade e controlo 

do cliente, incluindo a recolha de documentos, dados ou informações fiáveis sobre a cadeia de participações ou de controlo.

PBCFT - DEVER DE IDENTIFICAÇÃO E DE DILIGÊNCIA

(i) Inexistência de evidência da recolha e conservação dos elementos mí-
nimos estabelecidos na Lei n.º 83/2017 para cumprimento do dever de 
identificação e diligência e de que, para efeitos da recolha desses ele-
mentos, sejam considerados os meios comprovativos válidos, tanto no 
que se aplica à identificação dos clientes, como dos beneficiários efeti-
vos e dos membros dos órgãos de administração/gerência;

(ii) A informação disponibilizada pelos Auditores não evidencia que tenham 
adotado medidas para compreender a estrutura de propriedade e con-
trolo de algumas entidades, que permitisse concluir sobre a cadeia de 
participações ou controlo das sociedades auditadas ou o que suportou 
a sua conclusão quanto ao beneficiário efetivo identificado62; e

(iii) Inexistência de evidência de avaliação aos indícios (tendo em conta o 
âmbito do serviço contratado) de que o beneficiário efetivo da entida-
de auditada pudesse ser diferente daquele que havia sido previamente 
identificado pelo Auditor (sendo que, a confirmar-se, tal deveria ter re-
sultado no aumento do grau de risco do cliente e na aplicação de medi-
das de salvaguarda adicionais).
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63
 Conforme previsto no artigo 52.º da Lei n.º 83/2017 (e anteriormente no artigo 15.º da Lei n.º 25/2008), cabe ao Auditor examinar 

com especial cuidado e atenção as operações identificadas no decorrer dos seus trabalhos cujos elementos caracterizadores 

as tornem suscetíveis de poderem estar relacionadas com fundos ou outros bens que provenham de atividades criminosas ou 

que estejam relacionados com o financiamento do terrorismo, sendo que esse exame e as respetivas conclusões devem ser 

documentados, principalmente quando o Auditor decida não comunicar a operação em causa.
64

 Todas materialmente relevantes no contexto de cada uma das entidades auditadas em causa.
65

 Numa transação entre partes relacionadas, a verificação do contrato, da fatura emitida e do pagamento da fatura através de 

depósito bancário não é suficiente e apropriado para que o Auditor possa concluir quanto à substância económica da mesma.
66

 Especialmente quando a informação refletida nos dossiês de auditoria sugeria que (a) as entidades em causa não dispunham 

de recursos para dar cumprimento a tais contratos, e (b) o nível e características dos gastos reconhecidos nas demonstrações 

financeiras das entidades auditadas não tinham relação com o nível e tipo de atividade das entidades em causa.

PBCFT - DEVER DE EXAME

No âmbito do dever de exame63 foi identificado um conjunto de operações 
cujas características, atendendo à informação constante nos dossiês de au-
ditoria analisados, constituem operações suspeitas e relativamente às quais 
não se verificou que o Auditor tenha procedido ao seu exame, com especial 
cuidado e atenção. Entre as operações identificadas que deviam ter sido ob-
jeto de exame (e respetiva documentação) constam os seguintes exemplos64:

(i) Rédito reconhecido nas demonstrações financeiras de 7 entidades au-
ditadas suportado por contratos de prestação de serviços com partes 
relacionadas, sem que os Auditores tenham executado procedimentos 
suficientes e apropriados65 para assegurar que tais serviços foram efe-
tivamente prestados e que existia, de facto, substância económica sub-
jacente às transações em causa66;

(ii) Rédito reconhecido nas demonstrações financeiras de 4 entidades au-
ditadas suportado por contratos de prestação de serviços com partes 
relacionadas, sendo que para o cumprimento do objeto dos contratos 
foram subcontratadas outras partes relacionadas, sem que o Auditor 
tenha compreendido a substância económica subjacente à intermedia-
ção por parte da entidade auditada, ao fluxo financeiro entre as várias 
entidades relacionadas, aos preços praticados e à margem retida pela 
entidade auditada;

(iii) Entrada de capitais registada nas demonstrações financeiras de enti-
dade auditada a título de empréstimo por parte relacionada, em nome 
do acionista, sem que os Auditores tenham compreendido a sua finali-
dade, atendendo ao nível de atividade que a entidade recetora dos fun-
dos vinha a apresentar (e que se perspetivava para futuro) e à situação  
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económico-financeira refletida nas demonstrações financeiras da mes-
ma (com liquidez e sem gastos relevantes face à atividade evidenciada);

(iv) Concessão de financiamento por entidade auditada em início de ati-
vidade a parte relacionada (com a qual, de acordo com os registos do 
Auditor, não existia atividade económica), quando a própria entidade fi-
nanciadora precisava de se financiar junto dos seus clientes, sem que 
o Auditor tenha compreendido (e documentado) o racional económico 
subjacente à concessão de tal financiamento;

(v) Adiantamentos por compra de bens a entidade com sede em país iden-
tificado por organismos internacionais como “paraíso fiscal” e país não 
cooperante em termos fiscais, sem que o Auditor tenha compreendido 
em que medida a entidade em causa acrescentava valor no contexto da 
atividade da entidade auditada (que justificasse a aquisição de produtos 
e serviços através da mesma) e como é que foi efetuada a regularização 
de tais adiantamentos (entrega efetiva de equipamentos, da devolução 
do dinheiro adiantado ou de outra forma de regularização);

(vi) Pagamentos por conta de terceiros sem que o Auditor tenha compreen-
dido (e documentado) que tipo de relação económica existia entre a en-
tidade auditada e aquelas entidades terceiras e a que título ocorreram 
as transferências de capitais em causa;

(vii) Aquisição de sociedade detentora de imóvel, sem que, de acordo com 
os registos do Auditor, o imóvel estivesse disponível para uso no curto 
prazo e sem que o Auditor tenha compreendido e avaliado (a) qual a ori-
gem dos fundos utilizados na sua aquisição, (b) a finalidade económica 
do investimento realizado, (c) a razoabilidade dos preços praticados no 
negócio (incluindo a compreensão da diferença entre os benefícios atri-
buídos aos vendedores por contrapartida de quotas com o mesmo valor 
nominal), e (d) os motivos para a utilização de um terceiro como adqui-
rente temporário das quotas; 

(viii) Aumentos de capital em empresas participadas pela entidade auditada 
com entrada de capital diretamente nas suas contas sem que o Auditor 
tenha compreendido qual a origem dos fundos utilizados nesses inves-
timentos (se provenientes ou resultantes de outros investimentos rea-
lizados pela entidade acionista, de financiamentos obtidos junto de ter-
ceiros ou outra origem); e

(ix) Recebimentos de fundos suportados por contrato de propriedade in-
dustrial sem que o Auditor tenha compreendido o racional económico 
subjacente no contexto da entidade auditada.

A respeito do exercício do dever de exame, para além das características in-
dividuais de cada operação importava também que o Auditor tivesse com-
preendido (e documentado) as seguintes circunstâncias (individualmente ou 
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em agregado, dependendo do caso), para efeitos da avaliação e formulação 
das suas conclusões: 

(i) Os beneficiários efetivos das entidades objeto de análise reuniram, du-
rante o período cujos trabalhos de auditoria foram objeto de supervi-
são, as condições de qualificação como pessoa politicamente exposta 
e, sendo do conhecimento dos Auditores que os mesmos controlavam 
um conjunto de entidades que constituem uma estrutura organizacio-
nal complexa que favorece o anonimato, deveriam ter sido considera-
dos pelo Auditor como clientes com risco acrescido de branqueamento 
de capitais;

(ii) Os países nos quais estão sedeadas algumas das empresas envolvidas 
nas operações estão identificados como (a) “paraísos fiscais”, (b) países 
não cooperantes em termos fiscais, e/ou (c) países com deficiências re-
levantes em matéria de PBCFT / com baixo nível de implementação de 
medidas para prevenção, identificação e combate ao branqueamento 
de capitais;

(iii) O padrão operativo aplicado, tais como (a) transferências de dinheiro 
com origem em contas bancárias de determinadas empresas para vir 
a satisfazer necessidades de outras empresas67, (b) transferências em 
nome e/ou por conta de terceiros, (c) investimentos efetuados em nome 
de uma entidade investidora, sem a intervenção desta última e apenas 
com registo do investimento em momento posterior;

(iv) As entidades envolvidas nas movimentações dos fundos e as suas re-
lações com os beneficiários efetivos e com a gestão das entidades 
auditadas; 

(v) A realidade e as circunstâncias subjacentes às entidades (produtivas 
/ beneficiárias finais dos serviços) nas quais estava a origem da con-
tratação dos serviços (e o correspondente fluxo financeiro de paga-
mentos), para avaliar/confirmar a existência de substância económi-
ca subjacente às várias operações ou detetar/confirmar indícios de 
suspeição; 

(vi) O conhecimento detido sobre as demais entidades relacionadas (au-
ditadas pelo Auditor ou não) com operações (a montante ou a jusante) 
com a entidade auditada, para avaliar/confirmar a existência de subs-
tância económica subjacente às várias operações ou detetar/confirmar 
indícios de suspeição.

Refira-se ainda que o Auditor não pode assumir que o seu dever de exame dei-
xa de existir ou é reduzido quando o fluxo financeiro dá entrada numa conta 
bancária. Os deveres atribuídos às instituições de crédito não reduzem nem 
limitam os deveres atribuídos aos Auditores pela Lei n.º 83/2017.
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67
 Sem que o Auditor 

tenha compreendido 

qual a relação entre 

as várias entidades 

e o tipo de atividade 

exercida pelas mesmas 

e, consequentemente, 

se existia finalidade 

económica subjacente 

ao movimento 

daqueles fluxos e se 

não existiam indícios 

de que tivessem 

origem ilícita.
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PBCFT - DEVER DE CONTROLO E GESTÃO DE RISCOS

No que se refere ao dever de controlo68, em alguns dos Auditores, a documenta-
ção consultada não evidenciou que o seu sistema de controlo interno estivesse 
devidamente desenhado e/ou a funcionar eficazmente, de forma a assegurar o 
cumprimento do artigo 12.º da Lei n.º 83/2017. Verificou-se, por exemplo:

(i) Inconsistências no cumprimento do dever de identificação pelo mesmo 
Auditor69, existindo clientes em que é dado o devido cumprimento àque-
le dever e noutros não;

(ii) Inexistência de evidência de consideração, no processo de identifica-
ção, avaliação e mitigação do risco de branqueamento de capitais, (a) 
das características das várias entidades envolvidas num mesmo traba-
lho (incluindo os países em que têm domicílio e onde são prestados os 
serviços); e compreensão (b) da realidade operativa dos seus clientes, 
e (c) da substância económica subjacente ao envolvimento de interme-
diários no contexto do serviço contratado;

(iii) A prestação de serviços de planeamento fiscal, de consultoria em ma-
téria de finanças empresariais e equivalentes70 sem que a documenta-
ção do Auditor evidencie uma avaliação cuidada ao risco e às ameaças 
subjacentes aos mesmos e uma adequação das medidas de salvaguarda 
adotadas, seja por parte dos sócios responsáveis pelo trabalho seja por 
parte das segundas linhas de aprovação. 

No que respeita à gestão do risco, para além das situações incluídas no pará-
grafo anterior, verificaram-se ainda situações em que o Auditor registado na 
CMVM não prestou formalmente os serviços a uma terceira entidade, mas é 
uma entidade da sua rede que os executa, sem, no entanto, avaliar e endere-
çar os riscos individual e globalmente envolvidos (subjacentes aos clientes e 
aos trabalhos) de forma a que a reputação da firma e da profissão de ROC não 
fosse diminuída ou ameaçada.

68
 Por força do artigo 12.º da Lei n.º 83/2017 (e anteriormente no artigo 21.º da Lei n.º 25/2008), é exigido ao Auditor a implementa-

ção de um sistema de controlo interno adequado e eficaz para (a) a gestão dos riscos de branqueamento de capitais e (b) cum-

primento dos deveres, nesta matéria, que lhe estão atribuídos por lei ou regulamento.
69

  E no contexto da rede, nos casos em que o sistema de controlo interno é partilhado.
70

 Os quais podem ter intrínsecas ameaças ao cumprimento dos princípios éticos fundamentais por parte das SROC e/ou dos ROC 

envolvidos na sua execução ou podem, inclusive, consubstanciar-se no envolvimento em operações de branqueamento de ca-

pitais, sendo que o risco subjacente a estes serviços é também maior quando estão em causa pessoas politicamente expostas 

ou entidades relacionadas com pessoas politicamente expostas.
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DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DE AUDITORIA

No que respeita ao arquivo de auditoria71, identificaram-se as seguintes 
situações:

(i) Inexistência de procedimentos de arquivo de auditoria que permitissem 
assegurar a integridade e a plenitude dos papéis de trabalho que supor-
tam a opinião emitida pelo Auditor; 

(ii) Procedimentos executados e prova recolhida que não tinham sido docu-
mentados e arquivados nos dossiês de auditoria; 

(iii) Arquivo no dossiê de auditoria de documentos com data posterior à data 
de emissão da CLC/RA; 

(iv) Aplicação de políticas e procedimentos diferenciados entre os vários 
escritórios e sócios de SROC; e

(v) Não inclusão no dossiê de auditoria de procedimentos efetuados e con-
clusões alcançadas com recurso a peritos internos de avaliação, no que 
se refere aos indícios da existência de transações com partes relaciona-
das não realizadas em condições de mercado. 

A respeito da documentação de auditoria subjacente a operações com partes 
relacionadas identificaram-se as seguintes situações (não exaustivo):

(i) Para um conjunto de operações materialmente relevantes, subjacentes 
a um conjunto alargado e complexo de relações e estruturas de um gru-
po controlado pelos beneficiários efetivos que se enquadravam na defi-
nição de pessoas politicamente expostas, os Auditores não documenta-
ram os procedimentos executados e a prova relevante e fiável recolhida 
que lhes permitissem concluir sobre a existência de substância econó-
mica subjacente às mesmas;

71
 Os números 9 e 10 do artigo 75.º do EOROC estabelecem que, por cada revisão legal ou voluntária de contas, deve ser organiza-

do um arquivo que evidencie o trabalho efetuado e quaisquer outros documentos que sejam importantes para fundamentar a 

certificação legal de contas ou relatório de auditoria emitido, sendo que o mesmo deve ser encerrado no prazo de 60 dias con-

tados da data da emissão da opinião de auditoria. Para além disso, e em conformidade com o previsto na Norma Internacional 

de Auditoria 230 – Documentação de Auditoria (ISA 230), os elementos incluídos no arquivo devem permitir a um auditor com 

experiência, sem prévia ligação com o trabalho, compreender o que foi efetuado, os elementos recolhidos e avaliados, os julga-

mentos efetuados e as conclusões alcançadas pelo Auditor.
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(ii) A documentação de um dos Auditores não evidencia que tenha com-
preendido os procedimentos e controlos da gestão com vista a asse-
gurar a identificação de todas as partes relacionadas relevantes (em 
particular as que se qualificam como tal por via de relações com admi-
nistradores ou acionistas da entidade auditada), o que no contexto da 
entidade em causa se mostrava relevante;

(iii) Numa entidade, o Auditor documentou ter identificado deficiências no 
controlo interno da entidade auditada subjacente à deteção de par-
tes relacionadas, no entanto, a documentação refletida nos dossiês de 
auditoria não permite compreender (i) a ponderação pelo Auditor dos 
impactos daquela deficiência no seu plano de auditoria, e (ii) os proce-
dimentos de auditoria realizados para ultrapassar tal deficiência no sis-
tema de controlo interno da entidade auditada, para ter podido concluir 
quanto à correta identificação das partes relacionadas (e, consequen-
temente, quanto à plenitude e correção das divulgações de saldos e 
transações com partes relacionadas com referência a quatro exercícios 
económicos); 

(iv) Documentação insuficiente sobre os procedimentos realizados pelo 
Auditor para identificar partes relacionadas e sobre a sustentação da 
sua conclusão em como se tratava de entidades relacionadas;

(v) O Auditor não documentou os procedimentos executados para confir-
mar a plenitude e exatidão dos valores de saldos e transações com par-
tes relacionadas divulgados nos relatórios e contas da entidade audita-
da; e

(vi) O Auditor não documentou ter avaliado e concluído sobre os efeitos das 
insuficiências identificadas nas divulgações de transações com partes 
relacionadas na formação da sua opinião de auditoria.

Identificou-se também uma situação em que o Auditor documentou no dos-
siê de auditoria ter conhecimento da existência de deficiências relevantes no 
controlo interno da entidade auditada que constituíam incumprimentos de 
leis e regulamentos a que essa entidade estava obrigada. No entanto, a docu-
mentação do Auditor não permite compreender quais os procedimentos exe-
cutados, a prova obtida e a avaliação efetuada a esses incumprimentos que 
permitiram ao Auditor concluir sobre a imaterialidade dos seus efeitos sobre 
as demonstrações financeiras da entidade auditada.

Quanto à documentação de auditoria subjacente ao reconhecimento do ré-
dito (para além das matérias relacionadas com operações com partes rela-
cionadas referidas anteriormente), verificou-se em um Auditor que a docu-
mentação do trabalho realizado para concluir sobre o reconhecimento do 
rédito da entidade auditada não permite a um terceiro compreender quais os  
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procedimentos executados e a prova de auditoria obtida que lhe permitisse 
suportar as suas conclusões no que respeita a qualquer uma das asserções 
aplicáveis a esta classe de transações72 e ao contexto da entidade auditada.

Para além do exposto, foram ainda detetadas insuficiências na documenta-
ção de auditoria dos Auditores visados relacionadas com as seguintes ma-
térias: (a) amostragem, (b) tratamento de distorções imateriais e não corri-
gidas, (c) testes ao rigor e plenitude de informação preparada pela entidade 
auditada e utilizada pelo Auditor na execução de procedimentos de auditoria, 
(d) confirmações externas, (e) acontecimentos subsequentes, e (f) auditoria 
de grupos.

3. RESULTADOS
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72
 Os riscos de distorção material subjacentes ao reconhecimento do rédito deveriam ter sido identificados ao nível das asserções 

aplicáveis (“ocorrência”, “plenitude”, “rigor”, “corte”, “classificação” e/ou “apresentação”) e a resposta de auditoria deveria ter sido 

planeada em função da asserção subjacente a cada risco, do referencial contabilístico aplicável e do conhecimento obtido da 

entidade de forma a obter prova de auditoria suficiente e apropriada de suporte à opinião emitida.

CETICISMO PROFISSIONAL

As situações detetadas no conjunto das ações de supervisão realizadas evi-
denciam que, alguns dos Auditores visados, não mantiveram o ceticismo pro-
fissional ao longo dos trabalhos, sendo que, no que respeita ao dever de exa-
me e à análise das transações entre partes relacionadas, em particular, tal 
mostrava-se fundamental para que os Auditores fossem capazes de identifi-
car, analisar e avaliar os indicadores de suspeição e as operações em causa 
com o cuidado e profundidade necessários.

3.3.2. RESULTADOS DE OUTRAS AÇÕES
DE SUPERVISÃO CONTÍNUA

Entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 
2021 foram encerradas 110 ações de su-
pervisão contínua, relacionadas com: 
acompanhamento das recomendações 
de ações de supervisão anteriores (12), 

denúncias (9), trabalhos especiais de 
auditoria (3), serviços distintos de au-
ditoria (1), situações diversas (7) e de-
veres de reporte (78). Destacam-se os 
seguintes incumprimentos verificados:
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 Independência e serviços distintos de auditoria proibidos: determina-
ção pelo Auditor do tratamento contabilístico a dar a participação finan-
ceira detida por EIP auditada73; 

 Registo como Auditor na CMVM: exercício de funções de interesse pú-
blico (em NEIP) sem registo junto da CMVM;

 Contratação dos serviços: inexistência de contratos de prestação de 
serviços reduzidos a escrito;

 Procedimentos de aceitação do relacionamento com clientes e de tra-
balhos: a documentação do Auditor, que suporta a conclusão global re-
sultante da avaliação de potenciais conflitos de interesses ou ameaças 
à objetividade do Auditor, não permite, de forma clara e objetiva, para 
cada um dos serviços prestados a determinada entidade, sustentar que 
o âmbito dos mesmos não conflitua ou não apresenta uma ameaça à ob-
jetividade nos trabalhos que o auditor venha a prestar à entidade;

 Utilização de peritos: (i) inexistência de avaliação da adequação das 
conclusões e resultados alcançados pelo perito do Auditor e o seu im-
pacto na formação da sua opinião; (ii) utilização de documentação de 
prova produzida por peritos da entidade auditada sem que exista evi-
dência de análise por parte do Auditor;

 Arquivo: (i) os papéis de trabalho não se encontravam organizados de 
forma a que um terceiro pudesse compreender o suporte para as con-
clusões alcançadas pelo Auditor no decurso da auditoria, e (ii) inexistên-
cia de arquivo no dossiê de auditoria dos papéis de trabalho produzidos 
por peritos do Auditor e que suportavam a opinião emitida; 

 Comunicação com os encarregados pela governação: inexistência de 
comunicação pelo Auditor, por escrito, aos encarregados pela governa-
ção da entidade auditada das dificuldades significativas com que se de-
parou durante a auditoria e que conduziram à emissão de uma declara-
ção de impossibilidade de emissão da opinião de auditoria; e

 Cumprimento de leis e regulamentos: (i) incumprimento de formali-
dades previstas no Código das Sociedades Comerciais por parte do 
Auditor, (ii) reporte à CMVM de informação incompleta e incorreta, e (iii) 
incumprimento dos prazos de reporte de informação à CMVM previstos 
no Regulamento N.º 4/201574. l

73
 O que, para além de auto-revisão, constituiu envolvimento do Auditor na preparação das contas consolidadas da EIP (serviço 

proibido enquadrável no n.º 8.c) do artigo 77.º do EOROC).
74

 Regulamento da CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017, de 1 de maio.
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Os ROC/SROC de EIP na prosse-
cução da sua atividade têm de 
cumprir, entre outras, as nor-

mas internacionais de controlo de qua-
lidade (ISQC 1) e as normas internacio-
nais de auditoria (ISA). Decorrente da 
experiência da CMVM no que se refere 
às ações de supervisão realizadas em 
ciclos anteriores e no ciclo em curso, 
verifica-se que continuam a ser identifi-

cadas – recorrentemente – irregularida-
des em áreas fundamentais. Em com-
plemento às situações apresentadas 
nos capítulos anteriores, apresentam-
-se abaixo alguns exemplos de irregu-
laridades, para as quais foram emitidas 
recomendações com o objetivo de as-
segurar o cumprimento do normativo 
aplicável e a melhoria contínua da quali-
dade da auditoria.

RECOMENDAÇÕES4.

SCQI:

ÉTICA E 
INDEPENDÊNCIA

ARQUIVO
CONTROLO

DE QUALIDADE
DOS TRABALHOS

ACEITAÇÃO  
E CONTINUAÇÃO  
DE CLIENTES / 
/  TRABALHOS

MONITORIZAÇÃO
CUMPRIMENTO 

DE LEIS E 
REGULAMENTOS

 ÉTICA E INDEPENDÊNCIA: 

(i) Procedimentos instituídos que não sujeitam ao cumprimento 
dos requisitos de independência todas as pessoas estreitamente 
relacionadas com o Auditor, os seus sócios e colaboradores, 
conforme definido no n.º 5 do artigo 71.º do EOROC;

ROOT CAUSE 
ANALYSIS
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https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


55

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2020 | 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

4. RECOMENDAÇÕES

(ii) Inexistência de políticas e procedimentos instituídos que permitam 
assegurar a identificação e avaliação atempada das ameaças à 
independência reportadas nas declarações anuais de independência;  

(iii) Insuficiência ou inexistência de políticas e procedimentos instituídos 
para aceitação de serviços distintos de auditoria (e correspondente 
identificação e avaliação de ameaças e salvaguardas à 
independência do Auditor); e

(iv) Prestação de serviço distinto de auditoria proibido à luz da alínea  
n.º 8.a.vii) do artigo 77.º do EOROC.

 Aceitação e continuação do relacionamento com os clientes e dos  
trabalhos: inexistência de políticas e procedimentos instituídos que 
permitam compreender a avaliação efetuada (i) à integridade dos clien-
tes, dos seus beneficiários efetivos e representantes, e (ii) à competên-
cia 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 res-
peito das contas dos componentes); 

 Controlo de qualidade do trabalho: 

(i)  os critérios formalizados para a seleção de entidades onde será efetua-
da uma revisão do controlo de qualidade são subjetivos e não estão im-
plementados procedimentos que definam quem faz essa análise e em 
que momento; e 

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

 ARQUIVO: 

(i)  inexistência de políticas e procedimentos instituídos para assegurar 
os prazos de arquivo dos dossiês de auditoria previstos na lei  
(até 60 após a emissão da CLC/RA), bem como a confidencialidade, 
custódia segura e a integridade dos dossiês de auditoria; e

(ii)  as políticas da firma não estão orientadas para sujeitar às regras  
de arquivo todo o trabalho de suporte à CLC/RA (nomeadamente,  
os procedimentos executados por peritos do Auditor).
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 Cumprimento de leis e regulamentos: 

(i)  inexistência de políticas e procedimentos que permitam (a) dar cumpri-
mento aos deveres aplicáveis aos Auditores em matéria de prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terroris-
mo (com particular destaque para os deveres de controlo, identificação 
e diligência e conservação), (b) assegurar, quando aplicável, as comuni-
cações às autoridades competentes pela supervisão de EIP auditadas, 
e (c) a divulgação apropriada, no relatório de transparência, da informa-
ção mínima exigida por lei; e

(ii)  inexistência de contratos de prestação de serviços reduzidos a escrito.

 MONITORIZAÇÃO: 

(i)  inexistência de procedimentos instituídos de monitorização  
do cumprimento (a) dos deveres de inamovibilidade e rotação,  
(b) dos limites de honorários em EIP estabelecidos no artigo 4.º  
do Regulamento Europeu, e (c) das políticas internas na seleção  
de dossiês de auditoria para monitorização; e

(ii)  inexistência de políticas e procedimentos de monitorização  
que estabeleçam (a) critérios para a seleção dos dossiês  
de auditoria a inspecionar, (b) a necessidade de documentação 
dos procedimentos efetuados, com evidência dos documentos 
analisados, da extensão e profundidade das análises efetuadas  
e das conclusões alcançadas. 

 Root-cause analysis75: 

(i)  inexistência de root-cause analysis para os resultados do processo de 
monitorização interna; e

(ii)  implementação de medidas inadequadas na resposta a deficiências  
detetadas no processo de monitorização.

75
 Avaliação das causas das deficiências identificadas.
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DOSSIÊS DE AUDITORIA:

MATERIALIDADE
RESPOSTAS
AOS RISCOS

FRAUDE
IDENTIFICAÇÃO

E AVALIAÇÃO
DE RISCOS

REVISÃO
DE CONTROLO
DE QUALIDADE

AUDITORIA
AOS GRUPOS

COMUNICAÇÃO
COM OS 

ENCARREGADOS
PELA GOVERNAÇÃO

4. RECOMENDAÇÕES

CERTIFICAÇÃO 
LEGAL

DAS CONTAS

 Materialidade: inexistência de documentação suficiente e 
apropriada que: 

(i) sustente a materialidade determinada, nomeadamente os 
julgamentos tidos em consideração na seleção de valores de 
referência e dos fatores considerados; e

(ii) evidencie que a materialidade foi considerada no planeamento  
e na execução dos trabalhos.

 Identificação e avaliação de riscos: inexistência de documentação que 
evidencie: 

(i) a obtenção de conhecimento e compreensão suficientes e apropriados 
da entidade auditada, do seu ambiente e dos seus processos internos 
mais relevantes com impacto sobre o relato financeiro com vista à iden-
tificação, avaliação e gradação dos riscos de distorção material das de-
monstrações financeiras (significativos vs. não significativos); 

(ii) a identificação e compreensão dos controlos relevantes implementa-
dos pela entidade auditada, em particular no que respeita aos controlos 
que endereçam os riscos de distorção material das demonstrações fi-
nanceiras avaliados como significativos, incluindo a documentação da 
avaliação da adequação do desenho e implementação do controlo para 
fazer face ao risco de distorção identificado; e

(iii) os procedimentos efetuados que permitiram identificar os riscos de  
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distorção material das demonstrações financeiras (em alguns dossiês de 
auditoria, a documentação não permite compreender o que esteve na base 
da  identificação e avaliação dos riscos de distorção material pelo Auditor).

 Fraude: inexistência de documentação que evidencie:

(i) as indagações efetuadas à gestão e aos encarregados de 
governação exigidas pela Norma Internacional de Auditoria 240 
– As Responsabilidades do Auditor Relativas a Fraude Numa 
Auditoria de Demonstrações Financeiras; 

(ii) o planeamento e execução de procedimentos de auditoria de 
resposta ao risco de derrogação dos controlos pela gestão;

(iii) a execução de procedimentos de auditoria suficientes e apropriados 
de resposta ao risco de fraude no reconhecimento do rédito; e

(iv) o ceticismo profissional devido no planeamento e execução de 
procedimentos de auditoria que dão resposta a riscos de fraude 
nas demonstrações financeiras, bem como na avaliação da prova 
de auditoria obtida.

 RESPOSTA AOS RISCOS DE DISTORÇÃO MATERIAL  
E PROVA DE AUDITORIA / DOCUMENTAÇÃO:

(i) inexistência de documentação que evidencie o planeamento e 
execução de procedimentos substantivos para todos os saldos, 
transações e divulgações materiais;

(ii) utilização de informação como prova de auditoria, 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;

(iii) inexistência ou insuficiência de teste à plenitude e correção da 
informação preparada pela entidade auditada e utilizada pelo 
Auditor como prova ou como base para a execução de outros 
procedimentos de auditoria; e
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 Auditoria de grupos:

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

(ii) inexistência de documentação que evidencie (a) a fundamentação para 
a aplicação do mesmo nível de materialidade nas contas 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

(iv) inexistência de documentação das análises e desafios efetuados 
aos pressupostos relevantes subjacentes a estimativas 
contabilísticas significativas, incluindo documentação dos 
julgamentos tidos em consideração pelo Auditor. 

(iii) as instruções de auditoria remetidas pelo Auditor do grupo 
aos auditores dos componentes não identificam os riscos de 
distorção material significativos identificados pela equipa de 
auditoria do grupo ao nível das demonstrações financeiras 
consolidadas e respetivas asserções que são também aplicáveis 
nas demonstrações financeiras dos componentes significativos, 
não existindo evidência da realização de procedimentos 
de auditoria, da prova de auditoria obtida nem de quais as 
conclusões alcançadas quanto a esses riscos de distorção 
material significativos.

 Revisão do controlo de qualidade do trabalho:

(i) inexistência de uma revisão de controlo de qualidade distinta para de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas de EIP; 

(ii) inexistência de uma revisão de controlo de qualidade do trabalho em 
EIP;

(iii) inexistência de envolvimento do revisor de controlo de qualidade em to-
das as fases relevantes do trabalho, nomeadamente no planeamento da 
auditoria; 

(iv) a documentação existente não permite compreender o âmbito, nature-
za, extensão e profundidade das verificações efetuadas pelo revisor de 
controlo de qualidade, bem como não evidencia o ceticismo profissional 
por parte do revisor de controlo de qualidade.

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


60

SUPERVISÃO DE AUDITORIA – CICLO 2020 | 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

4. RECOMENDAÇÕES

 Comunicação com os encarregados pela governação:

(i) inexistência da comunicação das conclusões significativas da auditoria 
ter sido realizada em momento oportuno;  

(ii) no Relatório adicional dirigido ao órgão de fiscalização são feitas decla-
rações sobre procedimentos de auditoria executados relativamente aos 
quais não existe evidência da sua realização no dossiê de auditoria; e

(iii) o Relatório adicional dirigido ao órgão de fiscalização não apresenta os 
requisitos mínimos estabelecidos no Regulamento Europeu.

 Certificação Legal das Contas:

(i) inexistência de documentação do racional subjacente à determinação 
das matérias relevantes da auditoria; 

(ii) apresentação de ênfases sem remissão para o anexo às demonstrações 
financeiras onde a matéria se encontra descrita; 

(iii) inclusão de reservas por limitação de âmbito sem que o texto 
da reserva (a) evidencie as razões da limitação para obter prova 
de auditoria suficiente e apropriada, e (b) permita compreender 
quais os saldos e transações subjacentes à limitação relatada; e

(iv) inclusão de reservas por limitação de âmbito sem que a 
informação refletida no dossiê de auditoria permita compreender 
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.

Devido à recorrência, a CMVM conti-
nuará a incluir os temas supramencio-

nados no âmbito de ações de supervi-
são presenciais.
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Em 5 de abril de 2020, entrou em 
vigor o Regulamento da CMVM 
n.º 2/2020 relativo à prevenção 

do branqueamento de capitais e finan-
ciamento do terrorismo, o qual pro-
cede à regulamentação dos deveres 
a observar pelas entidades obrigadas 
de natureza financeira sujeitas a su-
pervisão da CMVM e pelos auditores. 
Adicionalmente, são ainda previstos os 
deveres de reporte a efetuar pelas en-
tidades obrigadas de natureza finan-
ceira e pelos auditores à CMVM.

Apesar de os deveres a observar 
pelos auditores em matéria de com-
bate ao branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo se te-
rem mantido, a entrada em vigor do 
Regulamento da CMVM n.º 2/2020 tra-

duziu-se no aumento da extensão da 
informação solicitada. Assim, passou a 
ser exigido o reporte de informação re-
lativa: (i) às políticas e procedimentos 
implementados em matéria de PBCFT, 
(ii) ao número de deficiências deteta-
das pelo responsável pelo cumprimen-
to normativo ou no âmbito das avalia-
ções de eficácia efetuadas durante o 
ano, (iii) à existência e detalhes sobre 
o modelo de risco para aferir o grau de 
risco dos seus clientes, e (iv) ao núme-
ro de operações examinadas e ope-
rações comunicadascomunicadas ao 
DCIAP e à UIF.

O primeiro reporte ao abrigo do 
Regulamento da CMVM n.º 2/202076 a 
efetuar pelos auditores tinha como 
prazo inicial o final de fevereiro de 2021 

PREVENÇÃO DO 
BRANQUEAMENTO 
DE CAPITAIS E 
FINANCIAMENTO 
DO TERRORISMO

5.

76
 Conforme previsto no número 3 do artigo 4.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2020, os auditores também reportaram à CMVM, 

no prazo devido, a identidade do responsável pelo cumprimento do normativo em matéria de prevenção do branqueamento de 

capitais e financiamento do terrorismo.
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por referência ao período compreen-
dido entre 1 de janeiro e 31 de dezem-
bro de 2020. Em 15 janeiro de 2021 foi 
emitida pela CMVM uma Circular diri-
gida aos Auditores sobre esta maté-
ria, em que foi comunicada a decisão 
de prorrogar a data limite para o referi-
do reporte até 31 de maio de 2021. Esta 
decisão considerou o agravamento da 
situação pandémica e das medidas 
restritivas determinadas pela renova-
ção do estado de emergência decreta-
do a nível nacional e o potencial impac-
to de natureza operacional na atividade 
das entidades supervisionadas. Nesse 
período77, a CMVM publicou um conjun-
to de perguntas e respostas sobre a 
prestação de informação ao abrigo do 
Regulamento da CMVM n.º 2/2020. À 
data de 30 de setembro de 2021, a aná-
lise destes reportes encontra-se em 
curso.

A CMVM também realizou, em abril 

e maio de 2021, duas sessões, promo-
vidas pela OROC, sobre os novos de-
veres de reporte dos auditores pre-
vistos no Regulamento da CMVM n.º 
2/2020 – Prevenção do branqueamen-
to de capitais e financiamento do ter-
rorismo. Esta importante iniciativa 
complementou uma outra refletida na 
Carta-Circular emitida pela CMVM em 
novembro de 2020, para todos os au-
ditores (EIP e NEIP), relacionada com o 
dever de exame dos auditores previs-
to na Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto, 
destacando exemplos de operações, 
transações e tipologia de clientes para 
os quais o auditor deve ter especial 
atenção.

No capítulo 3.3.1. é referida a ava-
liação do cumprimento dos deveres 
dos auditores em sede de prevenção 
do branqueamento de capitais e finan-
ciamento do terrorismo respeitante ao 
caso denominado “Luanda Leaks”. l

77
 Em 12 de março de 2021.
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O s Indicadores de Qualidade 
da Auditoria ou Audit Quality 
Indicators (AQI) corres-

pondem a métricas de avaliação 

de alguns aspetos do processo de 
auditoria financeira, que são funda-
mentais para promover a qualidade 
da auditoria.

INDICADORES
DE QUALIDADE
DA AUDITORIA 

6.

Com a implementação de AQI pretende-se alcançar os seguintes 
objetivos principais:

i) identificar os principais indicadores e métricas de avaliação, 
que permitam operacionalizar o conceito de qualidade da 
auditoria;

ii) promover uma cultura de qualidade nas firmas de auditoria;
iii) conferir maior transparência e objetividade ao mercado de 

auditoria;
iv) promover o debate sobre a qualidade de auditoria com os 

principais interessados; e
v) criar uma ferramenta de apoio aos órgãos de fiscalização no 

processo de monitorização e seleção dos auditores.

78
 https://www.cmvm.pt/pt/SDI/Auditores/Documents/GUIA%20DE%20APLICAÇÃO%20AQI.pdf

Em 28 de outubro de 2019, a 
CMVM divulgou o documento de con-
sulta intitulado “Guia de Aplicação de 
Indicadores de Qualidade da Auditoria” 
(Guia). O período de consulta decorreu 

até 15 de novembro de 2019. Em 3 de 
fevereiro de 2020, a CMVM publicou a 
versão final do Guia78.

No primeiro ano de implementa-
ção do modelo de AQI, a CMVM solicitou 
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o reporte dos AQI aos seis auditores de 
EIP com maior dimensão (BIG 6) sobre 
os indicadores e métricas de firma e de 
projetos de auditoria de uma amostra 
de 25 grupos económicos seleciona-
dos com base na sua relevância em ter-
mos de volume de negócios e/ou valor 
de balanço. Pretendia-se o reporte de 
informação relativamente à EIP onde 
tinham sido incorridas o maior núme-
ro de horas para a emissão da respeti-
va opinião de auditoria dentro de cada 

grupo económico selecionado. O re-
porte de informação à CMVM, referente 
ao exercício de 2019, ocorreu em final 
de setembro de 2020.

Os principais resultados da análise 
dos AQI referentes ao primeiro exercí-
cio – que foram solicitados pela CMVM 
aos seis auditores de EIP com maior 
dimensão (BIG 6) numa base de res-
posta em “melhores esforços” e que 
assim devem ser entendidos – são os 
seguintes:

INDICADOR POR FIRMA:
Reduzido envolvimento dos revisores de controlo de qualidade dos trabalhos 
(pode indiciar que as revisões de controlo de qualidade não estão a ser realizadas 
com a profundidade necessária);

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 (pode indiciar a inexistência de uma política adequada de envolvi-
mento dos SR, tendo em conta a classificação de risco dos clientes);

INDICADOR POR PROJETO:
Em algumas firmas e para determinadas EIP, a percentagem de envolvimento 
dos SR e/ou dos Gerentes é inferior à média da respetiva firma (pode indiciar um 
inadequado acompanhamento das equipas de auditoria e revisão dos papéis de 
trabalho);
Não foram identificados riscos relevantes decorrentes da comparação dos dados 
entre EIP comparáveis auditadas por diferentes firmas de auditoria.

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
(INDICADOR POR FIRMA/PROJETO)
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INDICADOR POR FIRMA:
Em algumas firmas observou-se que a média de horas sob gestão do SR e/ou o 
número médio de projetos por SR é mais elevada quando comparado com as res-
tantes firmas (pode indiciar, uma carga de trabalho excessiva, ou seja, o SR pode 
não estar a conduzir a sua atenção e foco para todos os projetos de auditoria sob 
sua responsabilidade);

INDICADOR POR PROJETO:
Em algumas firmas e para determinadas EIP, as horas totais sob gestão do SR e 
o número de trabalhos de auditoria sob gestão do SR são superiores à respetiva 
média da firma.

RESPONSABILIDADES SOB GESTÃO
(INDICADOR POR FIRMA/PROJETO)

INDICADOR POR FIRMA:
Em algumas firmas observou-se um menor número médio de anos de experiência 
em auditoria no que se refere às categorias de SR, Gerentes e Seniores;
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);

INDICADOR POR PROJETO:
Não foram identificados riscos relevantes.

EXPERIÊNCIA
(INDICADOR POR FIRMA/PROJETO)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Numa firma observou-se uma média de horas anuais por colaborador de forma-
ção em Ética e Independência muito baixa;
Em algumas firmas observou-se uma média de horas anuais por colaborador de 
formação em Contabilidade e Auditoria baixa;
Observou-se uma média de horas anuais de outras formações (e.g. soft skills; 
confidencialidade/segurança da informação/proteção de dados; tratamento de 
dados em massa; ferramentas informáticas; PBCFT) baixa.

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 ape-

nas com substituição parcial.

ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
(INDICADOR POR FIRMA)

Em algumas firmas e para determinadas EIP, as horas dos elementos mais senio-
res das equipas dedicadas à fase de planeamento e estratégia da auditoria é mui-
to reduzida (pode indiciar que as matérias críticas de auditoria não são tempesti-
vamente identificadas e avaliadas);
Para determinadas EIP, a percentagem total de envolvimento da equipa de audi-
toria na fase de planeamento é igual ou inferior à percentagem total de envolvi-
mento da equipa na fase de conclusão/relato.

HORAS POR FASES DE AUDITORIA
(INDICADOR POR PROJETO)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Numa firma observou-se uma percentagem de EIP objeto de monitorização inter-
na e uma percentagem de SR incluídos no processo anual de monitorização muito 
baixas (pode indiciar uma menor relevância na melhoria da qualidade na prática 
da auditoria).

RESULTADOS DOS CONTROLOS DE QUALIDADE
(INDICADOR POR FIRMA)

Numa firma observou-se um número médio de horas de colaboradores afetos a 
Funções de Controlo de Qualidade muito inferior à média das restantes firmas in-
cluídas no âmbito (pode indiciar um menor compromisso em disponibilizar recur-
sos para a realização, de forma consistente, de auditorias de qualidade).

FUNÇÕES DE CONTROLO DE QUALIDADE
(INDICADOR POR FIRMA)

Decorrente da análise dos AQI re-
ferentes ao primeiro exercício e das 
interações mantidas com os seis au-
ditores de EIP incluídos nesse âmbito, 
procedeu-se à atualização do Guia e 
respetiva publicação em 7 de abril de 
202179.

As alterações efetuadas ao Guia 
visaram simplificar alguns indicado-
res (e.g. "Horas por fases de audito-
ria") e clarificaram-se também alguns 
conceitos para assegurar maior con-

sistência na aplicação dos AQI (nos 
indicadores "Resultados dos con-
trolos de qualidade", "Experiência", 
"Responsabilidades sob gestão" e 
"Constituição das equipas").

A versão atualizada do Guia pre-
vê também o alargamento do âmbi-
to de aplicação aos onze auditores de 
EIP com maior dimensão (face aos seis 
considerados na versão inicial do Guia) 
e que estes onze auditores reportem 
os AQI sobre os indicadores de firma e 

79
 Versão atualizada do Guia pode ser consultada em GUIA DE APLICAÇÃO AQI-2021.pdf (cmvm.pt)
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de projetos de auditoria, de uma amos-
tra total de 30 grupos económicos (25 
grupos económicos na versão inicial do 
Guia). O reporte desta informação foi 
efetuado até 31 de julho de 2021, com 
referência aos dados do exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2020, e a sua 
análise será concluída no decurso do 
quarto trimestre de 2021.

As próximas atualizações ao Guia 

serão realizadas tendo em conta as 
circunstâncias e as necessidades que 
vierem a ser identificadas. É expectá-
vel que as firmas de auditoria que não 
estão incluídas no âmbito de aplicação 
do Guia, avaliem a possibilidade de im-
plementar os AQI necessários de forma 
a robustecer o seu sistema de controlo 
interno, potenciando uma melhoria na 
qualidade da auditoria.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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7.1. AÇÕES ESPECÍFICAS DESENCADEADAS  
PELA SITUAÇÃO PANDÉMICA “COVID-19”

OUTRAS
ATIVIDADES7.
O impacto da pandemia Covid-19 

na sociedade, na economia, 
nos mercados financeiros e 

na atividade regular das instituições 
exige uma monitorização constante 
para responder às necessidades que 
se colocam.

No âmbito específico da supervi-
são efetuada pela CMVM, foram ado-
tadas decisões e recomendações di-
rigidas a investidores e às diversas 

entidades sob sua supervisão, incluin-
do os auditores, para efeito do exercí-
cio das respetivas atividades ou para 
permitir uma perceção pela CMVM 
mais completa, nomeadamente dos 
desafios colocados pela pandemia 
Covid-19.

Em 20 de março de 2020, a CMVM 
emitiu recomendações80 sobre a ativi-
dade de auditoria, onde se destacam 
as seguintes:

 a adoção de procedimentos alternativos e adequados na recolha de evi-
dência do trabalho efetuado e/ou de documentos relevantes à funda-
mentação da certificação legal de contas e outros relatórios de audi-
toria, nomeadamente através da utilização de ferramentas digitais de 
trabalho remoto;

 dever de proceder a uma avaliação quanto aos riscos de continuidade 
de negócio da entidade auditada, bem como a identificação das pers-
petivas económicas e os impactos diretos da propagação da pandemia 
Covid-19;

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

80
 https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec_auditoria_2020.aspx?v=
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Em dezembro de 2020, a CMVM publicou uma circular81 dirigida 
aos órgãos de fiscalização de EIP, sobre a necessidade de reforço 
do dever de acompanhamento da revisão legal das contas anuais 
individuais e consolidadas, nomeadamente a sua execução em 
relação ao fecho de contas do exercício de 2020, dado o contexto  
de elevada incerteza gerada pela pandemia Covid-19. 

Em janeiro de 2021, a CMVM emitiu uma circular aos auditores de 
EIP, recomendando especial atenção no cumprimento dos deveres 
previstos na ISA 540 (revista) – Auditar Estimativas Contabilísticas 
e Respetivas Divulgações, tendo em conta os potenciais riscos 
decorrentes da pandemia Covid-19 nos processos de apuramento  
de estimativas e valorização de ativos.

No ciclo de 2020/2021 verificou-
-se a manutenção da exigibilidade de 
reporte por parte dos auditores de EIP 
sobre determinados riscos relativos às 
contas do exercício financeiro de 2020 
e 2021. Está em curso, para algumas fir-
mas de auditoria, a atualização da análi-
se efetuada em 2020 sobre os impactos 
da pandemia Covid-19 no seu negócio, 
situação financeira e desempenho eco-
nómico (risco de solvabilidade).

Atendendo à atual situação de 
pandemia Covid-19, e à semelhança de 
2020, importa destacar a necessidade 
de os auditores identificarem e avalia-
rem os riscos específicos resultantes 
desta situação e definirem os proce-
dimentos de auditoria adequados rela-
tivamente ao exercício de 2021. Neste 
âmbito, requerem especial atenção 
dos auditores, entre outras, as seguin-
tes matérias:

 Identificação e avaliação dos riscos de distorção material específicos;
 Materialidade, avaliando a necessidade de rever os indicadores de refe-

rência ou as percentagens aplicadas;
 Prova de auditoria obtida, assegurando que são ultrapassadas even-

tuais limitações de acesso às instalações e aos registos dos clientes 
que possam condicionar ou dificultar a execução dos procedimentos de 
auditoria para obtenção de prova de auditoria;

 Análise de estimativas efetuadas pela gestão, na medida em que os da-
dos e os pressupostos usados pelo órgão de gestão podem não ser os 
mais apropriados nas atuais circunstâncias; 

81
 https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20aos%20orgãos%20de%20

fiscalização%20das%20EIP_18.12.2020.pdf
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 Continuidade das operações da entidade; 
 Declarações escritas que incluam matérias adicionais relacionadas 

com o pressuposto da continuidade das operações, acontecimentos 
subsequentes, riscos e incertezas, fraude, estimativas significativas, 
intenções do órgão de gestão ou validade da prova de auditoria; e

 Verificação da conformidade das divulgações incluídas no Relatório e 
Contas das entidades auditadas, nomeadamente sobre as matérias re-
lacionadas com as estimativas e incertezas decorrentes da atual situa-
ção pandémica.

Neste ponto, sobre ações específicas realizadas, tem ainda destaque as se-
guintes iniciativas: 

 A sessão realizada em janeiro de 2021 com os auditores de EIP para  
comunicação das prioridades da CMVM no que respeita à supervisão de 
auditores;

 O seminário internacional realizado em abril de 2021,  no âmbito das co-
memorações dos 30 anos da CMVM, sobre o tema “Supervisão de au-
ditores numa encruzilhada: lições aprendidas com casos históricos e 
o futuro” que contou com a participação de vários oradores, incluindo 
académicos e congéneres internacionais e que teve uma adesão signi-
ficativa de auditores.

7.2. Participação em organismos
nacionais e internacionais

Durante o período abrangido por este 
relatório, a CMVM participou em diver-
sos grupos de trabalho de organismos 
nacionais e internacionais que tratam 
de matérias relacionadas com a ati-
vidade de auditoria e supervisão de 
auditoria.

A nível nacional destacam-se o 
Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros (CNSF) que tem por obje-
tivo, entre outros, promover a coorde-
nação da atuação das autoridades de 
supervisão do sistema financeiro por-
tuguês e o Comité de Normalização 

Contabilística Empresarial (CNCE), 
órgão da Comissão de Normalização 
Contabilística (CNC), que tem por mis-
são, no domínio contabilístico, emitir 
normas, pareceres e recomendações 
relativos ao conjunto das entidades in-
seridas no setor empresarial, de modo 
a estabelecer e assegurar procedi-
mentos contabilísticos harmonizados 
com as normas europeias e internacio-
nais da mesma natureza.

No contexto europeu, a CMVM inte-
gra o Committee of European Auditing 
Oversight Bodies (CEAOB) enquanto 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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autoridade de supervisão de auditoria 
em Portugal. O CEAOB é a organização 
europeia que visa a cooperação entre 
as autoridades competentes de su-
pervisão de auditoria a nível da União 
Europeia e que definiu como objeti-
vo estratégico a melhoria da qualida-
de da auditoria. Além de reuniões em 
plenário, o CEAOB é composto por cin-
co subgrupos, sendo que a CMVM par-
ticipa no Inspections Sub-Group e no 
Market Monitoring Sub-Group.

No contexto global, a CMVM integra 
o International Forum of Independent 
Audit Regulators (IFIAR) e o C1 – 

Comité de Auditoria, Contabilidade e 
Reporte de Informação de Emitentes 
da Organização Internacional das 
Comissões de Valores (International 
Organization of Securities Commissions 
- IOSCO). O objetivo deste comité é par-
ticipar na melhoria e desenvolvimento 
das normas de contabilidade e audito-
ria, assim como promover a qualidade 
e transparência da informação que os 
investidores recebem das entidades 
cotadas, incluindo das instituições fi-
nanceiras. Inclui também a abordagem 
de questões relacionadas com a apli-
cação prática destas normas. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Decorrente da atividade de su-
pervisão de auditoria, e confor-
me previsto na alínea d) do nú-

mero 4 do artigo 4.º do RJSA, a CMVM 
tem competência para instruir e deci-
dir processos de contraordenação, in-
cluindo aplicar sanções de carácter 
contraordenacional. O artigo 45.º do 
RJSA estabelece para cada um dos ti-
pos contraordenacionais (muito gra-
ves, graves e leves) a respetiva coima, 
sendo que cumulativamente com estas 

podem ser aplicadas sanções acessó-
rias previstas no artigo 48.º do RJSA. 
De acordo com o número 4 do artigo 
45.º do RJSA, quando o facto consti-
tuir contraordenação prevista nos ter-
mos do Código dos Valores Mobiliários, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, 
de 13 de novembro, não é aplicável o 
RJSA.

Nos últimos três anos foram apli-
cadas contraordenações ao seguinte 
número de ROC/SROC:

SANÇÕES  
DE CARÁCTER 
CONTRA-
ORDENACIONAL

8.

QUADRO 21 – CONTRAORDENAÇÕES SOBRE ROC/SROC

2018 - 3 - 84 3 3

2019 - 1 - - 2 1

202084  14 16 - 91 27 16

Processos decididos82Graves Leves/Menos graves83Muito gravesROC SROCAno

Natureza das contraordenações

82
 Os processos decididos referem-se aos processos de contraordenação que foram objeto de decisão pela CMVM, independente-

mente de terem ou não sido objeto de impugnação judicial pelo ROC/SROC.
83

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

tingue entre contraordenações muito graves, graves e leves.
84

 Os 16 processos incluem mais do que uma entidade.
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Relativamente aos processos decididos, a CMVM aplicou:

(i) Admoestações: 1 em 2018 e 27 em 2020; e
(ii) Coimas: 2 em 201885, 1 em 201986 e 3 em 202087.

Subjacente às contraordenações iden-
tificadas, o tipo de dever incumprido 

consta do quadro seguinte:

QUADRO 22 – RECORRÊNCIA DAS CONTRAORDENAÇÕES
SOBRE ROC/SROC E TIPO DE DEVER INCUMPRIDO

 2020 2019 2018

 43 - - - 3 -

 - - - - 1 -

 - - - - - 3

 - - - - 8089  -

 - - - 1 - -

 - - - 1 - -

 Graves Leves/Menos Graves Leves/Menos  Graves Leves/Menos
  Graves  Graves  Graves

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

Dever de solicitar a aprovação de 
serviços distintos de auditoria ao órgão 
de fiscalização da entidade auditada

Dever de arquivo

Dever de fazer constar a assinatura do 
sócio revisor oficial de contas principal 
do respetivo relatório de auditoria

Dever

Dever de comunicação às autoridades 
competentes de informações de que 
tomou conhecimento durante  
o exercício da revisão legal de contas

85
 Uma coima no valor de 20 mil euros, totalmente suspensa e uma coima no valor de 50 mil euros, suspensa em 50%.

86
 Uma coima no valor de 25 mil euros.

87
 Três coimas com os seguintes valores: 20 mil euros (totalmente suspensa), 50 mil euros e 1 milhão de euros.

88
 Os incumprimentos identificados em 2018 são enquadrados no mesmo número e artigo dos Estatutos da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 487/99, de 16 de novembro (EOROC revogado).
89

 As 80 contraordenações correspondem apenas a 1 processo.

Número 2 do artigo 
54.º do EOROC88 

Número 10 do artigo 
77.º do EOROC

Número 10 do artigo 
75.º do EOROC

Número 3 do artigo 
128.º do EOROC

Alínea c) do número 
1 do artigo 81.º do 
EOROC

Dever de comunicação à CMVM  
de serviços distintos de auditoria

Número 12 do artigo 
77.º do EOROC

Legislação incumprida

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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 2020 2019 2018

 24 - - - - -

 - 27 - - - -

 4 - - - - -

 6 - - - - -

 1 - - - - -

 11 - - - - -

 2 - - - - -

 Graves Leves/Menos Graves Leves/Menos  Graves Leves/Menos
  Graves  Graves  Graves

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 de executar a auditoria  
com ceticismo profissional

Dever de inclusão de reserva

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

Dever

Dever de elaboração e de conservação 
de documentação suficiente

Número 4 do artigo 
62.º do EOROC 
revogado90

§10 das NT91

e parágrafo 15  
da ISA 20092

Número 3 do artigo 
44.º do EOROC 
revogado90

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

Número 2 do artigo 
44-A do EOROC 
revogado90

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.
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.

Dever de prestar informação 
verdadeira ao CNSA94

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

Legislação incumprida
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Nos três últimos anos não foram 
aplicadas sanções acessórias previs-
tas no artigo 48.º do RJSA.

Dos processos de contraordena-
ção incluídos no quadro 21 acima, um 
foi objeto de impugnação judicial no 
exercício de 2020.

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 con-
traordenação da CMVM n.º 6/2017), em 
que é Arguida a KPMG & Associados, 
SROC, S.A. (KPMG), tendo o TCRS con-
denado a Arguida numa coima única 
de 450.000 euros, pelo cometimento 
das seguintes infrações, em concurso 
real: (i) violação do dever de documen-
tar, adequadamente, nos seus papéis 
de trabalho, de forma a suportar a sua 
opinião, o planeamento da auditoria, 
os procedimentos de auditoria efetua-
dos e a prova de auditoria obtida, bem 
como factos importantes que fossem 
do seu conhecimento respeitantes ao 
trabalho efetuado; (ii) violação do de-
ver de obter prova de auditoria apro-
priada e suficiente para suportar a 
opinião de auditoria a emitir na cer-

tificação legal das contas/relatórios 
de auditoria; (iii) violação do dever de 
emitir uma opinião com reservas (por 
limitação de âmbito ou por desacordo) 
nos casos em que não lhe seja possí-
vel obter prova de auditoria apropria-
da e suficiente sobre determinado 
tema material ou quando obtenha pro-
va de uma distorção material na infor-
mação financeira auditada; (iv) viola-
ção do dever do auditor de manter um 
nível apropriado de ceticismo profis-
sional; (v) violação do dever do auditor 
de elaborar e conservar documenta-
ção suficiente para o CNSA96 examinar 
o trabalho do ROC; e (vi) prestação de 
informação falsa ao CNSA.

A sentença proferida pelo TCRS 
confirmou integralmente os factos 
dados como provados na Decisão da 
CMVM que havia sido impugnada pela 
KPMG, tendo, nomeadamente no que 
ao dever de documentar diz respei-
to, afirmado que os papéis de traba-
lho devem ser “autossuficientes e au-
toexplicativos”, de forma a permitir 
compreender a “natureza, extensão e 
oportunidade dos procedimentos de 
auditoria realizados pela Recorrente 
para responder aos riscos de distor-
ção material por si identificados”. l

96
 Autoridade de supervisão de auditoria à data da prática dos factos em causa no processo.
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PERSPETIVAS9.
A promoção da qualidade da au-

ditoria em Portugal é um obje-
tivo da CMVM. Este objetivo é 

instrumental no reforço da economia 
nacional e da confiança da sociedade 
portuguesa. Para tal, é fundamental o 
contributo dos auditores, como tam-

bém dos órgãos sociais das entidades 
auditadas, designadamente dos ór-
gãos de fiscalização.

A CMVM tem em curso um conjun-
to de iniciativas que visam promover a 
melhoria da qualidade da auditoria, en-
tre as quais se destacam:

 Alteração do RJSA e EOROC

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

 Avaliação dos resultados dos AQI

 Em julho de 2021, as onze maiores firmas de auditoria de EIP reporta-
ram à CMVM os AQI, por firma e por projeto, com referência ao exercí-
cio de 2020. A sua análise será concluída até ao final do ano de 2021. 
As próximas atualizações ao Guia serão realizadas tendo em conta as 
circunstâncias e as necessidades que vierem a ser identificadas. É ex-
pectável que as firmas de auditoria que não estão incluídas no âmbito 
de aplicação do Guia avaliem a possibilidade de implementar os AQI ne-
cessários de forma a robustecer o seu sistema de controlo interno, po-
tenciando uma melhoria na qualidade da auditoria.
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9. PERSPETIVAS

 Deveres previstos no Artigo 81.º do EOROC

 Está em curso a preparação de um conjunto de perguntas e respostas 
sobre os deveres de informação às autoridades competentes previstos 
no número 1 do artigo 81.º do EOROC, nomeadamente sobre o momento 
em que devem ser exercidos tais deveres de informação.

 Supervisão mais baseada nos fatores de risco

 Uma atuação da CMVM mais direcionada para as áreas que apresentam 
maior risco ou persistentes fragilidades, conforme referido no capítulo 
4., às quais os auditores devem dar especial atenção.

 CMVM | setembro de 2021
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