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I. ENQUADRAMENTO 

1. Âmbito do projeto 

1.1. Introdução 

1.1.1. O presente documento procede à apresentação e justificação do projeto regulamentar de 

Regulamento da CMVM relativo a auditoria. 

Tal projeto insere-se no contexto da publicação recente do novo regime jurídico de supervisão de 

auditoria (RJSA), aprovado pela Lei n.º 148/2015, 9 de setembro, transpondo parcialmente para 

a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de abril de 2014, que altera a Diretiva n.º 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais 

e consolidadas (Diretiva de Auditoria), e assegurando a execução parcial do Regulamento (UE) 

n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos 

requisitos específicos para a revisão legal das contas das entidades de interesse público e que 

revoga a Decisão n.º 2005/909/CE da Comissão (Regulamento (UE) de Auditoria). 

O novo regime jurídico compreende ainda o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de 

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

1.1.2. Em concretização do RJSA, o projeto de regulamento que se submete a consulta regula o registo 

de revisores oficiais de contas (ROC), de sociedades de revisores oficiais de contas (SROC), de 

auditores e de entidades de auditoria de Estados membros junto da CMVM, alguns aspetos do 

exercício da atividade de auditoria, os deveres de informação à CMVM, o modo de envio dessa 

informação, assim como alguns aspetos da supervisão da atividade de auditoria pela CMVM. 

 

1.2. Principais aspetos do novo enquadramento normativo 

1.2.1. O novo enquadramento normativo institui um novo modelo de supervisão pública de auditoria, 

sendo conferido à CMVM um conjunto de poderes de regulação (sujeito a consulta com a Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas (OROC)) e de supervisão pública de ROC, de SROC, de 

auditores e de entidades de auditoria de Estados membros e de países terceiros registados em 

Portugal, bem como de toda a atividade de auditoria por eles desenvolvida. 
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Adicionalmente, à CMVM passam a caber de modo exclusivo, entre outras atribuições legalmente 

definidas pela legislação nacional e europeia: 

a) Assegurar o controlo de qualidade e os sistemas de inspeção dos ROC e SROC de 

entidades de interesse público (EIP), bem como as inspeções sobre os demais auditores 

que decorram de denúncia de outra autoridade nacional ou estrangeira; 

b) Avaliar o desempenho do órgão de fiscalização de EIP, nos termos previstos no artigo 27.º 

do Regulamento (UE) de Auditoria; e 

c) Instruir e decidir processos de contraordenação, incluindo aplicar sanções de carácter 

contraordenacional. 

Por seu turno, à OROC são atribuídas competências relacionadas com a formação e etapas de 

acesso à profissão e o controlo de qualidade e de inspeções de auditores que não realizem 

revisão legal das contas de EIP.  

Sem prejuízo, a CMVM enquanto entidade responsável última pela supervisão, mantém todos os 

poderes de supervisão, a exercer em articulação com a OROC e com a possibilidade de 

intervenção direta sobre os ROC e SROC em quaisquer matérias, designadamente, nas matérias 

relacionadas com o acesso e o exercício da profissão, formação contínua, sistemas de controlo 

de qualidade e de inspeções.  

 

1.3. Estrutura 

O projeto de regulamento que ora se propõe encontra-se dividido em 6 capítulos, nos termos que, 

sistemática e resumidamente, se apresentam. 

O Capítulo I delimita, ao abrigo da habilitação regulamentar prevista no RJSA, o âmbito material 

do regulamento, indicando as matérias a concretizar: processo de registo e averbamentos ao 

registo de ROC, SROC e auditores e entidades de auditoria de outros Estados membros, 

cumprimento de deveres relativos ao exercício da atividade de auditoria e troca de informações 

entre a OROC e a CMVM. Prevê-se ainda neste capítulo uma norma de definições e uma norma 

geral quanto ao modo de envio de informação à CMVM. 
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No capítulo II, desenvolvem-se as matérias relativas ao registo de auditores junto da CMVM. 

Define-se o modelo de requerimento e o modo como o mesmo deve ser enviado à CMVM, e 

regula-se o modo de transmissão, pela OROC à CMVM, da documentação de suporte à inscrição 

em seu poder, evitando a sobrecarga administrativa do requerente. Adicionalmente, imputa-se 

aos auditores um dever de requerer o averbamento de alterações aos dados de registo junto da 

CMVM, após o competente averbamento junto da OROC. Optou-se por não regular, nesta fase, 

o registo de auditores e entidades de auditoria de países terceiros dada a menor tipicidade e a 

maior complexidade que caracterizará tal regulação. 

No capítulo III, respeitante aos deveres inerentes ao exercício da atividade de auditoria, 

concretiza-se o modo de envio, pelos auditores à CMVM, de um conjunto de informação prevista 

no RJSA e no Regulamento (UE) de Auditoria, incluindo a informação com relevo para efeitos de 

cobrança de taxas de supervisão. São previstos modelos parametrizados para envio da 

informação, assegurando a operacionalidade de um sistema de tratamento de informação 

simultaneamente simples e eficiente. 

Neste capítulo são igualmente concretizados os termos do envio à CMVM pelas EIP da 

informação prevista nos n.ºs 1 e 6 do artigo 16.º do Regulamento (UE) de Auditoria. 

O capítulo IV relativo à comunicação de informação à CMVM através do domínio de extranet 

desenvolve e concretiza as normas que especificam os termos e procedimentos necessários para 

esse efeito.  

No capítulo V relativo à supervisão regula-se a partilha mútua de informações entre a CMVM e a 

OROC, promovendo os fluxos de informação necessários para uma atuação articulada, eficiente 

e eficaz destas duas entidades.  

Por fim, o capítulo VI estabelece as disposições finais. 

 

II. AVALIAÇÃO DE IMPACTO – Nota justificativa 

A CMVM avaliou o impacto desta iniciativa nos termos do anexo ao presente documento de 

consulta, para o qual se remete (vide “Nota justificativa”) e cuja conclusão aqui se reproduz:  
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«A proposta de regulamento em apreço implica necessariamente custos de adaptação. Sem 

prejuízo, com base na análise de impacto acima efetuada, são expectáveis benefícios para os 

auditores, entidades auditadas, autoridades competentes, investidores e público em geral, 

suscetíveis de superar os custos identificados.» 

 

III. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM submete o projeto a escrutínio público para que todos os agentes do mercado possam 

pronunciar-se sobre o mesmo, endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às 

soluções apresentadas. Convidam-se, assim, os agentes do mercado, os investidores e o público 

em geral a pronunciar-se.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 14 

de dezembro de 2015.  

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio eletrónico 

cmvm@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por correio 

normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa) ou por fax n.º 21 353 70 

77/78.  

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo 

desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo 

expressamente no contributo a enviar. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode ser 

elucidada pela Dra. Helena Bayão Horta, do Departamento Internacional e de Política Regulatória 

e pelo Dr. José Ferreira Gomes, ambos da CMVM. 
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IV. PRINCIPAIS PROPOSTAS 

1. Meios de envio de informação à CMVM 

1.1. Prevê-se a regra geral de que a informação que tenha que ser prestada à CMVM o deva ser 

através do domínio de extranet (artigo 3.º). 

O envio através do domínio de extranet é complementado com a previsão de modelos 

parametrizados de envio de informação, que pressupõem unicamente o preenchimento de 

campos pré-definidos e o envio de documentos em ficheiros no formato standard PDF (Anexos 

2 a 10). 

Esta opção justifica-se pelo facto de tornar a receção da informação mais expedita, simples e 

segura, assegurando a integridade e a confidencialidade da informação e contribuindo para uma 

mais eficiente organização da supervisão. 

Acresce que o envio da informação em formato digitalizado tem a grande vantagem de evitar a 

circulação de grandes massas de papel, assim como a inerente necessidade de receção, 

classificação e arquivo de informação recebida em papel. 

1.2. Até ao momento em que seja atribuído o acesso à extranet ou, depois de extinto esse acesso, a 

informação à CMVM é comunicada para o endereço auditores@cmvm.pt (artigo 3.º/5) 

Esta norma justifica-se por se mostrar necessário prevenir situações de impossibilidade de envio 

da informação através do domínio de extranet, em momento em que esse acesso 

(nomeadamente, no momento inicial, nos termos do artigo 20.º) não tenha ainda sido concedido 

ou quando esse acesso tenha sido extinto (no caso, designadamente, do artigo 3.º/3). 

Opta-se pelo envio por correio eletrónico, por se afigurar um meio de envio mais eficiente que o 

envio em papel, pelas razões já indicadas. 

mailto:auditores@cmvm.pt
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1.3. Para além dos casos referidos no ponto anterior, prevê-se o envio de informação à CMVM por 

correio eletrónico, para o endereço auditores@cmvm.pt, nas seguintes situações em que, pela 

natureza da informação em causa ou momento, não se mostra exequível que a mesma possa 

ser remetida no domínio de extranet: 

a)  A apresentação de requerimento de registo (neste caso, em acumulação com a possibilidade 

de outros modos de envio, como se referirá em maior detalhe adiante (art. 5.º)); 

b) A comunicação à CMVM de situações de não divulgação de EIP auditadas nos termos do 

artigo 13º/2 do Regulamento (UE) de Auditoria (art. 8.º/3); 

c)  A comunicação pelas EIP à CMVM da designação de ROC ou de SROC nas condições 

previstas no artigo 16.º/1, §2 do Regulamento (UE) de Auditoria (artigo 10.º); 

d)  A comunicação pelas EIP à CMVM de tentativas de terceiros de imporem cláusulas 

contratuais ou de outro modo influenciar indevidamente a decisão da assembleia geral, 

sócios ou equivalentes sobre a seleção de ROC ou SROC, nos termos previstos no artigo 

16.º/6 do Regulamento (UE) de Auditoria (artigo 10.º); 

e) A comunicação pela OROC à CMVM de denúncias ou de procedimentos de suspensão ou 

cancelamento de inscrição (artigo 18.º); 

f) A apresentação do requerimento a solicitar o acesso à extranet (artigo 20.º). 

2. Registo de auditores 

2.1. Conforme disposto nos artigos 9.º/1 e 17.º/4 do RJSA, prevê-se um modelo de requerimento de 

registo ou alterações ao mesmo, devendo o mesmo ser apresentado presencialmente ou enviado 

por correio eletrónico, para o endereço auditores@cmvm.pt, ou para a morada da CMVM (artigo 

5.º). 

A previsão de diversos modos de apresentação do requerimento permite atender às diferentes 

conveniências dos eventuais interessados, designadamente por referência à zona geográfica em 

que se situem.  

mailto:auditores@cmvm.pt
mailto:auditores@cmvm.pt
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2.2. Em complemento ao dever, já previsto no artigo 14.º do RJSA, de comunicação à CMVM pela 

OROC das alterações aos elementos que integram o pedido de inscrição, o projeto de 

regulamento prevê que também os auditores registados junto da CMVM devam fazer essa 

comunicação à CMVM, no prazo de 5 dias após terem sido notificados do averbamento na OROC 

(artigo 6.º). 

A norma justifica-se pela necessidade de assegurar a integridade e atualidade da informação 

existente junto da CMVM, deste modo assegurando a eficiência na organização da supervisão 

pela CMVM. 

O prazo proposto afigura-se adequado, na medida em que permite aos auditores registados 

articular a comunicação à CMVM com os passos prévios junto da OROC. 

2.3. Tendo em conta que os artigos 10.º/2 e 14.º do RJSA estatuem que a instrução do pedido do 

registo, assim os pedidos de averbamento ao registo, são feitos com os elementos constantes do 

processo de inscrição do requerente junto da OROC, com base na documentação que esta 

entidade remete à CMVM, concretiza-se o modo de envio dessa informação, aplicando-se a regra 

geral de transmissão de informação à CMVM no domínio de extranet (artigos 3.º e 7.º). 

Concretizam-se ainda os prazos de envio da informação, definem-se modelos parametrizados 

para envio de informação, assim como as regras de envio de documentos.  

A opção de transmissão no domínio de extranet tem as vantagens da celeridade, simplificação e 

segurança já acima identificadas, assegurando a integridade e a confidencialidade da informação 

e contribuindo para uma mais eficiente organização da supervisão. 

Por outro lado, a previsão de modelos e de regras parametrizadas de envio de informação oferece 

importantes vantagens de simplificação para a OROC e igualmente importantes vantagens para 

a CMVM, em termos designadamente de maior eficiência na organização da supervisão.  
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3. Deveres dos auditores 

Relativamente aos deveres de informação pelos auditores à CMVM, tal como previstos no RJSA 

e no Regulamento (UE) de Auditoria, regula-se o modo de envio da informação e, no caso 

particular da obrigação de envio à CMVM de lista de EIP auditadas e dos deveres de comunicação 

relacionados com as taxas de supervisão, concretizam-se os prazos do envio da informação 

(artigos 8.º e 9.º).  

Propõe-se, também nestes casos, a regra geral do envio da informação no domínio de extranet 

da CMVM, prevendo-se modelos parametrizados de envio de informação (artigo 8.º/1 e 2 e artigo 

9.º), que pressupõem unicamente o preenchimento de campos pré-definidos e o envio de 

documentos em ficheiros no formato standard PDF (Anexos 6 a 10). 

Conforme já anteriormente referida, a opção proposta de envio no domínio de extranet justifica-

se pela necessidade de assegurar a integridade e atualidade da informação existente junto da 

CMVM, deste modo assegurando a eficiência na organização da supervisão pela CMVM. 

O prazo proposto para o envio pelos auditores da lista de EIP auditadas afigura-se adequado, 

conferindo aos auditores um prazo suficiente para a organização da informação a enviar. 

Relativamente ao dever de comunicação à CMVM de situações de não divulgação de EIP 

auditadas, nos termos do artigo 13.º/2 do Regulamento (UE) de Auditoria, propõe-se que a 

informação prestada seja feita por correio eletrónico para o endereço auditores@cmvm.pt (artigo 

8.º/3). 

A não previsão, neste caso, do envio no domínio de extranet justifica-se pela natureza, não 

parametrizada, da informação em causa. 

 

4. Deveres das EIP 

Relativamente aos deveres de informação pelas EIP à CMVM, tal como previstos no n.ºs 1 e 6 

do artigo 16.º do Regulamento (UE) de Auditoria, propõe-se prever o alargamento das entidades 

sujeitas a esse dever às EIP como tal consideradas no ordenamento jurídico nacional, uma vez 
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que o elenco de EIP, para efeitos desse Regulamento (UE) de Auditoria, é mais restrito (artigo 

10.º/1). 

Esta proposta justifica-se por não se afigurar fundamentado nem equitativo que as EIP assim 

qualificadas nos termos do regime jurídico nacional não fiquem sujeitos a idênticos deveres de 

informação. 

Adicionalmente, regula-se o modo de envio da informação, propondo-se que a informação 

prestada seja feita por correio eletrónico para o endereço auditores@cmvm.pt (artigo 10.º/2). 

Também neste caso a não previsão do envio no domínio de extranet justifica-se pela natureza, 

não parametrizada, da informação em causa. 

 

5. Deveres de cooperação e de comunicação entre a OROC e a CMVM 

5.1. Prevê-se o dever da OROC comunicar à CMVM as denúncias que receba contra auditores de 

EIP, no prazo de três dias após a sua receção, assim como o início dos procedimentos de 

suspensão ou cancelamento de inscrição da sua iniciativa, de modo imediato (artigo 18.º). 

A proposta indicada justifica-se pela necessidade de assegurar que a CMVM disponha a todo o 

momento da informação relevante para o exercício das suas funções de supervisão. 

Prevê-se ainda que essa informação seja enviada à CMVM, por correio eletrónico, para o 

endereço auditores@cmvm.pt. 

5.2. Em matéria de deveres de cooperação, prevê-se ainda o dever da CMVM comunicar à OROC as 

decisões de suspensão, de cessação de suspensão e de cancelamento do registo da sua 

iniciativa, imediatamente após a sua comunicação ao auditor registado. 

Esta proposta justifica-se pela necessidade de assegurar que a OROC disponha a todo o 

momento da informação relevante para o exercício das suas atribuições. 

 

mailto:auditores@cmvm.pt
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6. Disposições finais e transitórias 

O regulamento proposto prevê que os supervisionados devam requerer o acesso à extranet até 

3 de Março de 2016, por correio eletrónico, para o endereço auditores@cmvm.pt, com base num 

modelo parametrizado (artigo 20.º/1). 

Prevê-se, por outro lado, o momento até ao qual as EIP requerem o acesso à extranet, na 

sequência da assunção dessa qualidade (artigo 20.º/2). 

mailto:auditores@cmvm.pt

